
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL N° DO TERMO 
1° Termo Aditivo 

Recanto São Benedito - Lar dos Idosos" ao Termo de 
Fomento 

L00412018  

[TITULO DO PROJETO OU ATIVIDADE 
- Idosas institucionalizados"  

PERÍODO DE EXECUÇÃO 
INÍCIO: 02 de Janeiro de 2019 	 FIM: 3Ide Dezembro de 2019  

a) 	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS: 

Acolher e garantir proteção integral às pessoas idosas, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de 

negligência, violência e ruptura de vinculos 

b)VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: 

Parcela: 03/2019-GOVERNO MUNICIPAL 

Datada transferência: 01/0412019 

Valor: R$ 11.766.00 

Observações: Assistência Social 

c) 	ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS: 

Face aos documentos apresentados e fotos apresentadas, a Instituição "Recanto São Benedito - Lar dos Idosos" está 

cumprindo com o descrito no Plano de Trabalho atendendo Idosos em situação de vulnerabilidade social contribuindo pai -a a 

prevenção do agravamento de situações de negligência. 

ti) CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO: 

De acordo com os processos de Prestações de Contas da instituição, "Recanto São Benedito - Lar dos Idosos", a esta 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, na prestação de contas financeira parcela 03/2019, constatou-se que houve 

REGULAR, a aplicação do recurso no objeto pactuado em acordo com o Plano de trabalho apresentado pela instituição. 

Ademais, duas folhas das prestações de contas não estão carimbadas com o respectivo carimbo de contagem das folhas. Na 

capa da prestação de contas consta o número de 64 páginas, o que na verdade o número correto é de 66 páginas. 

Os relatórios das Atividades Mensais ou Anuais realizadas pela instituição são, por algumas vezes, de difícil entendimento do 

objetivo da atividade, a descrição da atividade (o que aconteceu no decorrer da atividade proposta) e dos resultados obtidos 

(no que foi proveitoso pata os idosos). 

e) 	PROVIDÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES: 

Essa Comissão orienta que os próximos relatórios elaborados por esta instituição venham com tópicos a serem seguidos para 

que possamos compreender melhor as atividades realizadas pelos voluntários e ademais colaboradores da Instituição. 

Exemplo de tópicos: 

Objetivo: 

Descrição; 

Resultados; 
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São Bento do Sapucaí, 07 de Junho de 2O9, 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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