
Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Anchieta 

 

Av. Anchieta, 838/CEP: 89.970.000 - Anchieta – SC 
Fone (0xx49) 3653-3200 Página eletrônica: www.anchieta.sc.gov.br 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO 

TERMO DE FOMENTO N°04/2019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, DO 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA COM O “CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – CTG 

ALTO DA QUERÊNCIA” 
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1. DAS METAS ESTABELECIDAS 

 

A Entidade “Centro de Tradições Gaúchas – CTG Alto da Querência”, é uma 

entidade sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ nº 

78.486.727/0001-18, com endereço na Linha São Paulo Alto, Zona Rural deste Município 

de Anchieta, apresentou o plano de trabalho, estabelecendo as metas para o 

desenvolvimento da parceria. 

O Centro de Tradições Gaúchas – CTG Alto da Querência, entidade realizadora do 

evento XXI Rodeo Crioulo, que tem como objetivo cultuar e ensinar as tradições gaúchas 

mantendo os costumes dos ancestrais oriundos dos sul do país. Esperando uma melhor 

educação dos jovens, convívio em família e a participação da sociedade nos eventos que 

divulgam e elevam o nome do município.   

A presente parceria teve por objetivo o desenvolvimento o repasse do valor para 

aquisição de troféus de premiação referente modalidades disputadas nos dias do evento e 

pagamentos de materiais de divulgação (folders e panfletos). 

 

2.  DA ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO 

DAS METAS E IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL 

 

Tendo em vista as Prestações de Contas encaminhadas pelo Centro de Tradições 

Gaúchas – CTG Alto da Querência (fls. 66-73) e Parecer de Prestação de Contas nº 

019/2020 (fl. 65), pode-se perceber que, as metas e atividades apresentadas no Plano de 

Trabalho, foram devidamente realizadas, cumprindo assim, o objetivo do Termo de 

Fomento.  

Há que tudo indica, o Plano de Trabalho sofreu impacto social positivo, já que com 

a realização do evento e a premiação, houve valorização da cultura gaúcha, pode-se ensinar 

as tradições gaúchas mantendo os costumes dos ancestrais oriundos dos sul do país. 

Melhorando a educação dos jovens, convívio em família e a participação da sociedade nos 

eventos que divulgam e elevam o nome do município.   
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3. DOS VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública efetuou repasse ao Centro de Tradições Gaúchas – CTG 

Alto da Querência, relativo ao Empenho 4952/2019, datado de 04/12/2019, conforme 

Ordem de Pagamento n. 7584/2019, de 10/12/2019, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

4. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADAS 

 

O plano de aplicação do Termo de Fomento destaca que os valores repassados pelo 

Município de Anchieta, serviriam para custear parte dos custos da realização do XXI 

Rodeio Crioulo, realizado entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2019, com o pagamento de 

folders, panfletos e troféus. 

Verifica-se que as despesas elencadas, condizem com as notas e documentos 

apresentados às Prestações de Contas, bem como ao plano de aplicação dos recursos.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Considerando que, a prestação de contas apresentadas pelo Centro de Tradições 

Gaúchas – CTG Alto da Querência, condiz com a legalidade, sugerimos a homologação do 

presente pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria, através de relatório, 

com posterior encaminhamento ao Gestor para parecer técnico. 

 

Sem mais. 

Anchieta, 13 de janeiro de 2020. 

 

____________________________ 

Camila Baronio 

Secretário de Administração e Gestão  
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