RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA
Relatório elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pelo Decreto n. 4.736/2020
TERMO DE FOMENTO N.º 46/2019, firmado entre a Administração Pública Municipal e o Instituto
Francesco Zomer.
PROCESSO LICITATÓRIO n. 26/2019 – Chamamento Público/outras Modalidades n. 2/2019
VALOR DA PARCERIA: R$ 180.000,00
VIGÊNCIA DA PARCERIA: 31/12/2019
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Objeto do relatório

Contratação de organização de sociedade civil para realização de atividades
socioculturais no Município de Orleans, com o intuito de oferecer atividades
socioculturais gratuitas, para a manifestação artística, cultural e educacional
no Município de Orleans como: atividades musicais, curso de informática,
artesanato, dança, aeróbica, dança circular, capoeira, Teatro, Taekwondo,
técnica vocal/musicalização e biblioteca.

Objetivo do relatório

período avaliado 17/04/2019 a 31/12/2019

REFERÊNCIAS
Lei n.º 13.019/2014 e alterações posteriores.
RELATÓRIO
I – Descrição Sumária das atividades e metas estabelecidas para o período.
Conforme apresentado no Plano de trabalho, foram ofertados os seguintes serviços de forma gratuita
a comunidade orleanense:
1. Atividades musicais: com aulas de piano/teclado, baterias/repercussão, violão, cavaquinho, baixo:
guitarra, acordeom, com inclusão de 4 alunos da APAE.
2. Curso básico de informática: Corel Draw e Fotoshop.
3. Artesanato: Aulas de pintura em tecido, Tricô, Crochê e Patchhworrk.
4. Dança: aulas de dança às crianças e adolescentes do publico feminino, balé, danças
contemporâneas, hip hop, street dance, jazz e dança étnica.
5. Aeróbica – aulas ministradas ao publico feminino .
6. Dança circular- aulas ministradas as mulheres como forma terapêutica.
7. Capoeira – jogo que proporciona
desenvoltura

ao participante o condicionamento

físico , disciplina e

8. Teatro – Curso de teatro para crianças , adolescentes e jovens.
9. Taekwondo – aulas para crianças e jovens
10. Técnica vocal – aulas para crianças, jovens e adultos
11. Biblioteca – acervo para qualquer cidadão ou estudante que necessite de livros ou pesquisas.

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social
obtido em razão da execução do objeto no período, com base nos indicadores estabelecidos (parâmetros
de aferição das metas) e aprovados no plano de trabalho;
De acordo com o objeto presentado no plano de trabalho, foram beneficiados em torno de 600 pessoas,
entre crianças, jovens e adultos, com diversos serviços ofertados de forma gratuitas, conforme descrito no
Item I do presente Relatório.
Os recursos ora repassados através da parceria foram para custear despesas com o pagamento de
profissionais contratados pela instituição para realização das atividades socioculturais no município de
Orleans.
Considera-se que as metas previstas foram alcançadas, e que o impacto social obtido na prestação
das atividades foi promover a inclusão social e comunitária, proporcionando aos beneficiados melhor
qualidade de vida.

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública no período;
Foram transferidos a instituição o valor de R$ 180.000,00,(cento e oitenta mil reais), pagos conforme
demonstrado no quadro abaixo :

nº do
documento

Data

Valor repassado

2231

19/05/2019

R$ 20.000,00

2945

10/06/2019

R$ 20.000,00

3316

04/07/2019

R$ 20.000,00

4188

08/08/2019

R$ 20.000,00

4763

04/09/2019

R$ 20.000,00

5417

03/10/2019

R$ 20.000,00

6177

05/11/2019

R$ 20.000,00

6777

05/12/2019

R$ 40.000,00

Total

R$ 180.000,00

V - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da
sociedade civil na prestação de contas;
Após análise da prestação de contas, as quais foram entregues de forma parcial, ou seja, foram feitas
por parcela recebida, a mesma foi aprovada com as seguintes RESSALVAS:
Nas próximas parcerias a serem firmadas a Prestação de contas deverá conter:

a) Relação de alunos matriculados por turma,
b) Balancete conforme modelo emitido pelo Tribunal de Contas TCE, devidamente assinado e
carimbado pelo presidente da Entidade.
c) Carimbo de certifico no documento comprobatório (nota fiscal, recibos, entre outros),

d) Relatório detalhado da utilização dos recursos.
e) As notas fiscais e/ou recibos, deverão constar o número da Parceria.
VI - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva (ações do(a) Gestor(a)), bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram
em decorrência dessas auditorias.
Não consta no processo nenhuma auditoria realizada.

PARECER FINAL
Nestes termos, manifestamo-nos favoráveis as atividades executadas no período. Do exercício de 2019,
considerando que as metas da presente parceria foram alcançadas e a organização cumpriu com suas
obrigações no Termo de Fomento e Plano de Trabalho.

Orleans,SC, 21 de fevereiro de 2020.

JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER
MEMBRO DA COMISSÃO

EDIVALDO LUBAVEM PEREIRA
MEMBRO DA COMISSÃO

VALDETE DEGHENHARD STEPANIAKI
MEMBRO DA COMISSÃO

ANEXOII
RELATORIO FOTOGRAFICO DAS ATIVIDADES EXCUTADAS

Histórico das Atividades do ProArt Centro Sociocultural - 2019
O ProArt Centro Sociocultural de Orleans, é uma iniciativa do saudoso empresário
Francisco Zomer, com o aporte financeiro da Prefeitura Municipal de Orleans e Empresas
Plaszom e com fundamental apoio do Lions Clube de Orleans sob a administração do
Instituto Francesco Zomer, na realização deste programa sociocultural, gratuito sem
cobrança de mensalidades que vem proporcionando qualidade de vida as mais de 700
famílias participantes. Este projeto está instalado no Centreventos Galliano Zomer desde
2006 e tem como missão Integrar e a Valorizar Pessoas.
O mosaico cultural existente no Centro Sociocultural ProArt se apresentou nas

seguintes atividades em 2019:
Música - com aulas de: Piano/Teclado, Bateria/Percussão, Violão, Cavaquinho,
Baixo, Guitarra e Acordeom. Sendo que atividades de musicalidade é oferecida também a
04 alunos da Apae de Orleans.
Acordeom quantidade de alunos: 20 alunos

Violão, Cavaquinho, Baixo, Guitarra: 104 alunos

Piano/Teclado/Violino: 25 alunos

Bateria: 18 alunos

Curso Básico de Informática – Corel Draw e Foto Shop possibilitam o acesso ao
mundo digital e o uso adequado e eficiente dos seus recursos através dos programas
básicos.
Informática: 75 alunos

em Tecido,
Apliquê - uma
ocupacional
de fonte de
produtos
mãos de nossa
parceria com
Secretaria de
Orleans.
Pintura
Tricô, Crochê: 17 alunos
Patch Apliquê: 12 alunos

Artesanato; Pintura
Tricô, Crochê e Patch
atividade que visa à terapia
bem como aproveitamento
renda aos participantes pela
comercialização em feiras de
manuais produzidos pelas
gente. Trabalho realizado em
os Clubes de Mães da
Assistência Social de
em Tecido: 14 alunos

Dança – oferecido às crianças e
adolescentes do público feminino, balé, danças contemporâneas e dança étnica.
Dança: 93 alunos

Dança Urbana – voltado ao público adolescente com ritmos e coreografias
contagiantes.

Dança Urbana: 32 alunos

Aeróbica - com dinâmicas e
coreografias atraentes ao público feminino na intenção de se exercitar com saúde e
diversão.
Aeróbica: 60 alunos

Dança Circular - são movimentos circulares para mulheres como forma terapêutica.
Dança Circular: 34 alunos

Capoeira - um jogo que
proporciona ao participante o condicionamento físico, a disciplina e muita desenvoltura
este também oferecido semanalmente aos alunos da APAE de Orleans.
Capoeira: 24 alunos

Teatro – curso de teatro para crianças, adolescentes e jovens com apresentações
de sessões teatrais a comunidade em geral.
Teatro: 5 alunos

Taekwondo – Esporte Olímpico com o objetivo de formar cidadão, discipliná-lo e
formar novos atletas para futuras competições.
Taekwondo: 66 alunos

Técnica Vocal/Musicalização - na intenção de proporcionar e promover maior
participação de crianças, adolescentes, jovens e adultos na expressão musical.
Técnica Vocal: 44 alunos

Coral Hermelinda Pfutzenreuter de

Orleans – Promover o canto coral sob a
orientação de um profissional da área musical com acesso livre aos munícipes de
Orleans.
Coral: 24 alunos

ProArt na Escola - Oficina Afrolata/Fanfarra e Oficina de Musicalização: as oficinas
contam com estudo orientado das atividades pelo professor do ProArt e o contínuo
acompanhamento de um professor da unidade escolar municipal, execução de ações
multidisciplinares que instigam ainda mais o desenvolvimento físico e psíquico do ser
humano.
ProArt na Escola: 116 alunos

Biblioteca - Acesso gratuito a uma Biblioteca
Pública Municipal equipada e alimentada por um
acervo atual, dinâmico e de qualidade.

O objetivo do ProArt é trabalhar para Integrar e Valorizar Pessoas.
De que forma isso é realizado?
Por meio das atividades socioculturais aliadas a prevenção da:
Saúde, pois quanto maior o investimento nessas atividades, menos se gasta com
consultas e exames. Melhora a qualidade de vida do cidadão.
Segurança, quanto maior a participação das crianças, adolescentes e jovens
nesse programa, menores serão os índices de vandalismo ou de rebeldia na cidade
(drogas e etc...).

E no Desenvolvimento Educativo do ser humano, integrando-o e valorizando-o,
nutrindo seu intelecto e despertando seus sonhos, pois cada ser tem seus sonhos, e cada
sonho seu valor.

Descrição
Pint. Tecido
Dan. Urbanas

Matutino
Vespertino
Cronograma
de
Cursos
2ª feira
X
13:30/16:30
e
Horários
2ª/5ª feira
X
X
Dia

Noturno
X
18:00/19:00

Aeróbica

2ª feira

Informática

2ª

Corel/Photo.

3ª

08:30/11:30

13:30/17:30

18:00/22:00

Acordeom

2ª/3ª feira

X

X

18:00/22:00

Tricô/Crochê

3ª feira

X

13:30/16:30

X

Téc. Vocal

3ª feira

X

13:30/17:30

18:00/22:00

Dança

3ª feira

X

X

17:30 (3 a 5)

X

X

18:30 (3 a 5)

X

X

X

X

19:30/20:30
18:00/22:00

19:30 (6 a 8)
20:30 (9 a 12)

Acordeom

3ª/2ª feira

X

X

18:00/22:00

Piano/Violino

4ª feira

X

13:30/17:30

18:00/22:00

14:30 (violino)

21:00 (violino)

Violão

4ª feira

09:00/11:00

13:30/17:30

18:00/22:00

Capoeira

4ª feira

X

Apae

19:00 (5 a 7)

Escolas

19:40 (8 a 12)
20:20 (acima de 12)

Bateria

5ª feira

X

13:30/17:30

18:00/22:00

Dan. Urbanas

5ª/2ª feira

X

X

18:00/19:00

Dan. Circular

5ª feira

X

X

20:00/21:15

Violão/Guit.

5ª feira

09:00/11:00

13:30/17:30

18:00/22:00

Patch/Apliq.

6ª feira

X

13:30/16:30

X

Taekwondo

6ª feira

18h (acima 10)
19h (5 a 7)
19:40 (8 a 10)
20:20
Eqp. Comp.

Coral
Municipal

6ª feira

X

X

19:00/21:00

