
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE EDUCAQAO

05121- Relatririo T6cnico de Monitoramento e Avaliag6o da Parceria

Termo de Parceria n' 0312021
Objeto da Parceria:

Promover, em dmbito municipal, a atengSo integral a pessoa com defici6ncia, prioritariamente aquela com defici€ncia
intelectual, mfltipla ou transtorno global do desenvolvimento, tendo como missdo promover e articular agdes de defesa
de direitos e prevengdo, orientagSo, prestagSo de servigos, apoio d familia, direcionados d melhoria da qualidade de vida
da pessoa com deficidncia e a construgdo de uma sociedade justa e solidriria.

Descriqio das Atividades e Metas Estabelecidas:

META ETAPA/FASE
I

ESPECTFTCAqAO .tTTVTnADES

Insergdo do usuiirio na instituigdo e no servigo indicado.

OBSERVAQOES

0l
AgOes

conforme
Trabalho.

-^^,:-^r^^ Avaliagdo do grau de independ€ncia.
reallzaoas

Plano der Interveng0es clinicas, terapeuticas e escolares.

Monitoramento da Patologia.

lAvaliagdo para determinar alta ou permandncia no servigo.

X

X

X

X

X

Anflise do cumprimento do objeto:

A Associaqio de Pais e Amigos dos Excepcionais de lgrejinha/RS - APAE apresentou o relatdrio das atividades desenvolvidas 
I

pela entidade referente ao m6s de Maio de202l. 
l

Valores transf'eridos Dela ad ministraqf,o priblica:
Data da

transferOncia
Valor transferido Observac6es

a7n5t202l

r0105t2021

R$ 70.615,00

R$ 7.200,00

Em algumas despesas o gasto foi maior do que estava autorizado no plano de trabalho,
apontamos que esse remanejamento ndo pode acontecer.

No plano de trabalho n5o consta a despesa com material de EPIS. Na prestagdo de contas
consta a nota fiscal 190, fornecedor Sirlei T da S Fagundes, referente a compra de jalecos,
no valor de R$165,00.

Conforme o item 5.1 do Termo de Colaboragdo n" 003/2021, celebrado com a OSC, d
vedado pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado priblico com recursos vinculados d
parceria (vide inciso I do item 5.1). Em aniilise dos documentos apresentados na prestagdo
de contas da OSC, verificou-se o pagamento para ROBERTO VIEIRA DA SILVA, que,
conforme portaria no 19334 do Departamento Pessoal desta municipalidade, d SERVIDOR
LICENCIADO de lgrejinha. Tendo em vista o Termo de Colaboragdo e tambdm o parecer
juridico no46612021, d vedado que a APAE realize o pagamento do funcion6rio Roberto
Vieira da Silva com recursos provenientes desta Parceria enquanto este mantiver vinculo de

servidor priblico com o municipio.

Apds a verificaqdo dos documentos a prestagao de contas da Associagio de Pais e Amigos
dos Excepcionais de lgrejinha foi aprovada, com ressalva que o valor de R$2.122,95 pago
ao funcioniirio Robeffo Vieira da Silva deverii ser conigido pelo indice IGP-M, totalizando
R$2.209,99 na data de hoje (crilculo em anexo), deverii ser ressarcido ao Poder Priblico
conforme parecer Juridico n" 47612021 (em anexo). A OSC dever6 apresentar a

comprovagdo da restituigSo referida. Salienta-se que a OSC deve observar os valores de

cada desoesa autorizada no Plano de Trabalho visente.

E o relatririo t6cnico de monitoramento e avaliagflo da parceria.

Fabia Cristiane Staudt

Professora

Bairro l5 de Novembro - Igrejinha/RS - Telefone (51) 3549-8600

Igrejinha, 2l dejunho de2021.

Avenida Ildo Meneguetti,T5T -



ffi ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE EDUCAqAO

Comiss6o de Monitoramento e Avaliacio

05121- Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria 00312021

A Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo declara que realizou a verificagdo das

informagdes constantes no relat6rio tdcnico de monitoramento e avaliagdo elaborado pelo Gestor

da Parceria, referente ao mds de Maio de 2021, atravds de procedimentos de fiscalizagdo e

homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 21 dejunho de202l.

Membros da Comissdo de AvaliagSo e Acompanhamento:

iara Sc

Elisa GdetzdHaack

AvenidalldoMeneguetti,T5T- Bairrol5deNovembro-tgrejinha/Rs-Telefone(51)3549-8600
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ASSOCIASAO OE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA
Mantenedora da Escola de Educagio Especial Raio de Luz

Rua Theodoro Bischoff, 382 - lgrejinha-RS Fone: 3545-1580 email: igrejinha@apaers.org.br pAcrlve or

AaAE lgrejinft
:{. J,lt,-.t;ifl t- :*i^;, : r'.'

21 0501 981

AssociacSo de Pais e Amtqos dos
ExcqrciqtrFis de lgrejinha !P

Sulerca [4ara Engelmann
Pr€sidcnte

APAE IGREJINHA 'r;;;:.;k 
,:

Diretora
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ASSOCIACAO OE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TGREJINHA
Mantenedor:a da Escola de Educagdo Especial Raio de Luz

Rua Theodoro Bischoff, 382- lgrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br PAGTNA 02

ATRAVES DO TERMO DE No 03/2021, REFERENTE AO PERIODO DEO1tu5t2o21 A 31t}5t2021.

'.rco{tt te Ef,uca

.Si[uia

PREsrAgAo DE coNTAs Dos REcuRsos REcEBtDos Do MuNtcipto DE tcREJtNHA,

AssociacSo de Pais e Amiqos dos.55np:L:;Jug
Suleica MCra Enoelmann

Presrdente

fin\
APAE IGREJINHA



ASSOCIA9AO OE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA
Mantenedora da Escola de Educagdo Especial Raio de Luz

RuaTheodoro Bischoff, 382- lgrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br PAGTNA 03

. . APAE IGREJINHA
A:?.9!,-ag.ao de pais e Amigos dostxQEoc;gnais cie tgrejinfd- RS-,-

F'restdente

Ditetoro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MLINICIPIO DE IGREJINHA

Objeto: Memorando Interno

Assunto: Possibilidade de Pagamento de Funciondrio - APAE

Solicitante: Secretaria de Educacdo

Parecer Juridico no 46612021

Trata-se de pedido oriundo da Secretaria de Educag5o deste municipio, a 1m de

que seja verificado quanto d possibilidade legal de realizag5o do pagamento de funciondrio

ROBERTO VIEIRA DA SILVA, contratado pela AssociagSo de Pais e Amigos dos

Excepcionaig de lorejinha/RS - APAE, com recursos provenientes de parceria com a

AdministragSo Publica, conforme estabelecido no Termo de ColaboragSo no 0312021.

E o breve relat6rio.

Antes de mais nada, verifica-se que o funcion6rio em questSo se encontra em

licenga para tratar de interesses particulares desde 011081202Q conforme Portaria no 19334.

Nesse sentido, faz-se necessdria a transcrigSo do arl. 45, inciso ll, da Lei no

13.019t2014:

'Art. 45. As despesas relacionadas d execugSo da parceria serio
executadas nos termos dos incisos XIX e )fi do art. 42, sendo vedado:
r1
t...l

ll - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado priblico com recursos

vinculados A parceria, salvo nas hipoteses previstas em lei especifica e na lei

de diretrizes orgamentdrias;"

Ademais, consta na CLAUSULA QUINTA do Termo de Colaboragio pactuado

entre a APAE e a municipalidade a seguinte previsSo:

'5. DA APLTCAQAO DOS REGURSOS:

5.1. O Plano de Trabalho deverd ser executado com estrita observ6ncia

das cl6usulas pactuadas neste Termo de Colaboragdo, sendo vedado:

I - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado p0blico com recursos

vinculados a parceria;"

Av. Ildo Meneghetti, 757 ,15 de novembro - Fone:(0XX's1)3549'8600 - CEP: 95650-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MLINICIPIO DE IGREJINHA

Conforme depreende-se do dispositivo legal acima colacionado, 6 taxativa a

vedagEo no que tange a qualquer pagamento, atrav6s de parceritas com a Administrag6o

Ptiblica, de servidores ou empregados p0blicos. Ainda, cumpre salientar que o pr6prio

Termo de Colaboragio tem previsSo no mesmo sentido da Lei no 13.01912014,

corroborando o entendimento acerca da impossibilidade da pr6tica do ato ora questionado.

No caso em tela, verifica-se que a atual situag6o f6ticar do servidor contratado
pela APAE demonstra ainda existir vinculo com a Administragdo Publica, em que pese

esteia gozando de licenEa interesse, o que impede que os seus proventos sejam

devidamente pagos com os recursos oriundos da Parceria no 00312021 da instituigio com o

municipio.

Oportuno ressaltar que, caso o servidor, ap6s findar o periodo de licenga

interesse em vigor, requeira sua exoneragSo do respectivo cargo p0blico, o vinculo com a
Administrag6o se encerrar6 e, a partir de entio, nio haver6 mais obice, a principio, para

que este seja remunerado com os recursos de parceria com o municipio.

ISTO POSTO, frente ao arrazoado acima exposto, entende-se que 6
expressamente VEDADO que a APAE realize o pagamento do funcion6rio ROBERTO

VIEIRA DA SILVA com recursos provenientes da Parceria no 003i2021 enquanto este

mantiver o veiculo de servidor publico Gom o municipio,

E o parecer.

A consideragSo superior.

Werb

Av' Ildo Menegheni, 757, rs de novembro - Fone:(OXX- sl)3s4g-g600- cEp: 956i0-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MI.NICIPIO DE IGREJNHA

Objeto: Memorando Interno

Assunto: Ressarcimento ao Erdrio - APAE

Solicitante: Secretaria de EducacSo

Parecer Juridico no 47612021

Trata-se de pedido oriundo da Secretaria de EducagSo deste municipio, a fim de que

sejam informadas as orientag6es quanto d restituigdo ao er6rio da quantia paga indevidamente

ao funciondrio ROBERTO VIEIRA DA SLVA, contratado pela AssociagSo de Pais e Amigos dos

Excepcionais de lgrejinha/RS - APAE , em razdo de terem sido recursos provenientes de parceria

com a AdministragSo Ptiblica, conforme estabelecido no Termo de ColaboragSo no 0312021.

E o breve relat6rio.

Primeiramente, dever6 a Gestora da Parceria apurar qual foi exatamente a

importdncia paga indevidamente ao servidor Roberto Vieira da Silva durante a vig€ncia do

Termo de ColaboragSo no 0312021.

Ap6s, tal valor deverd ser corrigido pelo indice IGP-M durante o perfodo de glosa

(aquele perlodo em que ser6o ressarcidos os valores aos cofres p0blicos do municipio,

mediante comprovagio em prestagSo de contas).

A titulo sle exemplo. caso a OSC queria restituir ao er6rio o valor de R$ 1.000.00

durante os meses de agosto/2021 a dezembro/2O21 (perlodo de olosa). dever6 corriqir as_

palcelas mensais de R$ 200,00 de acordo variagio do IGP-M.

ISTO POSTO, frente ao affazoado acima exposto, entenderse que a restituigSo

da quantia paga indevidamente poderd ocorrer de forma parcelada, devidamente corrigida pelo

indice supra informado.

E o parecer.

A consideragdo superior S6Nffi,

lgrejinha, 21 de

nl'lt\

Thiago !

r0b

Av. Ildo Meneghetti, 7 57 , 15 de novembro - Fone:(OXX'5 I 8600 - CEP: 95650-000


