
Objeto da Parceria:

Promover, em dmbito municipal, a atengdo integral a pessoa com defici€ncia, prioritariamente aquela com

deficidncia intelectual, mfltipla ou transtomo global do desenvolvimento, tendo como missio promover e

articular a96es de defesa de direitos e prevengdo, orientagdo, prestagao de servigos, apoio d familia,
direcionadas d melhoria da qualidade de vida da pessoa com defici€ncia e a construqflo de uma sociedade
justa e soliddria.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA

SECRETARIA DE EDUCAqAO

AAlnT - Relat6rio T6cnico de Monitoramento eAvaliaqio da Parceria

Termo de Parceria n' 0312017

Anrilise do cumprimento do objeto:

A Associagdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de lgrejinha/Rs - APAE apresentou o relat6rio das

atividades desenvolvidas pela entidade referente ao m6s de abril de 2017. Observa-se que a entidade tem

algumas ressalvas que deverdo SER CORzuGIDAS para que as mesmas ndo acontegam no m€s seguinte.

Valores transferidos pela administragflo pliblica:

E o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliaqeo da parceria.

D6bora Elisa Goetze Haack

Professora

Travessa Arthur Fetter, 25 - Bom Pastor - Igrejinha/RS - Telefone (51) 3545-5546

-

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase EspecificaqSo atividades Observagdes

0l

AQdes realizadas lnsercSo do usu6rio na instituicio no servico indicado X

conforme Plano

de Trabalho

Avaliacdo do srau de independdncia X
Intervenc6es clinicas terapduticas e escolares X
Monitoramento da patologia X
Avaliagdo para determinar alta ou perman€ncia no serviEo X

Data da
transferOncia

Valor transferido 0bservag6es

t7t05il7 RS 21.866,08

(referente ao periodo de

r7104 a30l04ll7\

Relat6rio e documentagdo da Prestagdo de contas recebido

em 25105117, contendo ressalvas. Observou-se que n6o foi

entregue extrato banciirio comprovando o saldo do m€s e as

demais observagdes est6o descritas no Parecer Tdcnico de

Acomoanhamento 001/l 7.

Igrejinha, 30 de maio de 2017.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCACAO

Gomissio de Monitoramento e Avaliagio

001117 - Homologagflo do Relatr6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo

Termo de Parceria 00312017

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

informagdes constantes no relat6rio tdcnico de monitoramento e avaliag6o elaborado pelo Gestor

daPuceria. referente ao m6s de abriU2017, atrav6s de procedimentos de fiscalizaglo e homologa

o referido relat6rio.

Igrejinha, 29 de maio de 2017.

Membros da Comiss6o de Avaliagdo e Acompanhamento:
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Claudia da Silva Machado

'",1--Professora

/t"",a*

ida Eliara Schae
" ^ Assistente Administrativor)
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Fabia Cristiane Staudt

Professora

Travessa Arthur Fetter, 25 - Bom Pastor - Igrejinha/RS - Telefone (5 1) 3545-5546


