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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 

Objeto: Custear material de consumo, serviços de terceiros, salários e encargos 

sociais para a equipe de profissionais encarregada na execução de atividades que 

serão ofertados nas oficinas de luteria, musicalização e ukulele.  
 

Vigência: 12 meses (início – Setembro/2018) / Data da Visita: 25/04/2019 
 

Objetivo da visita: Verificar o cumprimento do plano de trabalho, analisando as 

atividades realizadas, repasses efetuados, cumprimento de metas e satisfação do 

público atendido, com base no art. 58, §1° da Lei 13.019/2014. 

 

Relatório: Em visita realizada na sede do Instituto Preservarte, fui muito bem 

recebida e pude analisar os extratos bancários do exercício 2018 e 2019, onde 

constatei que o valor de R$ 130.000,00 foi repassado em duas parcelas ao 

Instituto. 
  

O valor repassado é utilizado para o pagamento de insumos para construção de 

ukulele, capas para o instrumento, lanche diário para os alunos, material de 

escritório, limpeza e higiene, profissionais para ministrar as aulas, dentre outros 

especificados no plano de aplicação de recursos.   

 

Na visita, pude analisar o ambiente do Instituto, as salas de atendimento, o local 

onde são fabricados os instrumentos, conforme anexos. O projeto para 

construção de ukulele é ministrado por profissionais capacitados, para a 

quantidade de 10 alunos, de idade entre 14 a 17 anos e meio, de segunda-feira a 

sexta-feira. São elaborados relatórios mensais das atividades ministradas, 

conforme modelo anexo. 
 

Com intuito de certificar a satisfação do público atendido, conversei com os 

alunos participantes e confirmaram a satisfação com o projeto ofertado. 

 

Pelo exposto, encaminho o presente relatório para a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, para fins de homologação. 

 

João Neiva/ES, em 25/04/2019 

 

Cybele Nossa Januário Correa 
Gestora da Parceria 

Modalidade: Termo de Fomento 
 

Nº da Parceria: 006/2018 

Organização da Sociedade Civil: 
 

Instituto Preservarte 


