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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICiPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCACAO

002117 - Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagiio da Parceria

Termo de Parceria n' 0312017

Objeto da Parceria:

Promover, em dmbito municipal, a atengdo integral a pessoa com deficidncia, prioritariamente aquela com deficidncia
intelectual, mfltipla ou fanstorno global do desenvolvimento, tendo como missSo promover e articular ag6es de defesa
de direitos e prevengio, orientaqdo, prestaqdo de servigos, apoio d familia, direcionadas d melhoria da qualidade de vida
da pessoa com defici€ncia e a construgio de uma sociedadejusta e soliddria.

Anflise 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 m€s de maio de 2017. Observa-se que a entidade tem algumas ressalvas que
deverSo SER CORRIGIDAS para que as mesmas n6o acontegam no m€s seguinte.

Valores transferidos pela administragflo prlblica;

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagdo atividades Observagdes

0l

Agdes realizadas

conforme Plano

de Trabalho

Insercdo do usu6rio na instituiclo no servico indicado X
AvaliacSo do grau de independ€ncia X
Intervencdes clinicas terap€uticas e escolares X
Monitoramento da patologia X
Avaliagdo para determinar alta ou perman6ncia no serviqo X

Data da
transferOncia

Valor
transferido

ObservagOes

19l05ll7 R$ 50.460.r9

Relat6rio e documentagdo da Prestagdo de contas recebido em 23106117, contendo
ressalvas. Aorganizagilo da Sociedade CivilAPAE deverii devolver recurso repassado a
funciondrios cedidos em relagdo aos meses de abril e maio de 2017; organizar para que

todas as despesas sejam debitadas da conta Banco Banrisul especffica do recurso;
apresentar a relagdo de todos os veiculos da APAE e suas respectivas placas; gastos

acima de R$ 250,00 do mesmo produto d necess6rio tr€s orgamentos, (ex.: gasolina e

diesel); o cartdo ponto dos funcioniirios do m€s de abril e maio: Ana Maria Geller
Saraiva, Margiane Giuvenardi, Greg6rio Bervian, Loir Ahneida de Matos, Luis Carlos
Scherer, Carina Conrado, Rafael Doemte de Sant Anna, Leticia Vasconcelos, Giovanni
Rossi Sanco Neto, Elenara Rosana Aquino Barbosa, Ana Maria Saraiva e Elis Eliane
Dresch n6o constam as horas trabalhadas dia; no cartdo ponto da professora Franciele
Spier Couto nos dias 03-06-10-13-l'7-20-24 e 27 de abril e 04-08-11-15-17-18-22-24-
25-26-29-30 de maio tem 8 horas cadastradas, por6m gerou 4horas trabalhadas, o
mesmo aconteceu com a professora Ronete Thomas da Silveira no dia 09 de maio;
quanto a nota fiscal de n'998 - Empresa MEV Valdrio ME d necessiirio fazer refer€ncia
ao servigo prestado; solicitamos a relagSo de funcion6rios benefici6rios do FGTS e

INSS junto com as guias 04201'l e 0512017 com os respectivos valores; o doc
00512017 referente a Roseli Maribel Bender ndo confere o valor de desconto em folha e

dos demais benefici6rios gostariamos de saber quais as fungdes; o doc 16991899- CIEE

- Juliana Carolina da Silva n6o consta a fungdo e h6 uma diferenga de salfrio do mOs

abril e maio; observamos que Elenara Rosana Aquino Barbosa utilizou nota da empresa
de Giovanni Rossi Sanco Neto: encaminhar relacdo de atendimentos e hordrios da nota

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



fiscal no 795- Neurokid's Pediatria S/S LTDA; nos extratos da conta Banrisul existem

saidas que ndo constam na prestagSo de contas de maio; o cheque n o 136 de

R$1.331.00. dia 31/05 n6o

E o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliageo da parceria.

Ddbora Elisa Goetze Haack

Professora

Igrejinha, 27 dejunho de2017.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Comiss6o de Monitoramento e Avaliae5o

002/17 - Homologagio do Relatrfrio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo

Termo de Parceria 00312017

A Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo declara que realizou a verificag5o das

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

da Parceria, referente ao m6s de maiol2017, atravds de procedimentos de fiscalizagdo e

homolosa o referido relat6rio.

Igrejinha,23 de junho de2017.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

b. so.t,

J6ssica Eliara Schae

.., " Assistente Administrativo

-{.J",* (,*,t^.^, Jt *"U
Fabia Cristiane Staudt

Professora
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