
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DD IGREJINHA

SECRETARIA DE EDUCAqAO

003117 - Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parceria n' 0312017

Objeto da Parceria:

Promover, em dmbito municipal, a atengdo integral a pessoa com deficidncia, prioritariamente aquela com
defici€ncia intelectual, milltipla ou transtomo global do desenvolvimento, tendo como missSo promover e

articular agdes de defesa de direitos e prevengdo, orientaqdo, prestag6o de servigos, apoio d familia,
direcionadas d melhoria da qualidade de vida da pessoa com defici€ncia e a construg5o de uma sociedade
iusta e solid6ria.

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta Etapa/Fase Especificaqdo atividades Observagdes

0l

Agdes realizadas

conforme Plano

de Trabalho

Insercdo do usu6rio na instiruicdo no servico indicado X
Avaliacdo do srau de indeoend€ncia X
IntervenQdes clinicas terap€uticas e escolares X
Monitoramento da patologia X
Avaliacdo para determinar alta ou permandncia no servico X

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 m€s de junho de 2017. Observa-se que a entidade tem
algumas ressalvas que deverdo SER CORRIGIDAS para que as mesmas n6o acontegam no m6s seguinte.

Valores transferidos pela adm inistra giio prriblica :

Data da
transfer6ncia

Valor transferido Observagdes

01t06117 R$ 50.460,i9

Relat6rio e documentagdo da Prestagio de contas

recebido em 14107117, contendo ressalvas. A organizagdo da

Sociedade Civil APAE dever6 devolver recurso repassado a

funciondrios cedidos em relagdo aos meses de maio e junho

de 2017; d necessiirio fazer um relat6rio dessa prestag6o de

contas; faltam os tr€s orEamentos da compra de combustivel

para os veiculos; referente ao orgamento da nota 39 de

manutengdo da piscina observou-se que o orQamento da

IGUI n6o tem assinatura ou se o mesmo for por e-mail,

necessita do corpo de e-mail; referente a nota 15423470 de

compra de amortecedor, sendo que o orQamento de Elano B.

de Oliveira Jrinior M.E. estf sem assinafura e/ou corpo do e-

mail, o orgamento de Mateus Leuck est6 incompleto, o

orgamento e a nota do Centro de Servigo Sadi est6o

inconetos. inclusive a placa do veiculo: referente ao

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



E o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagio da parceria.

D6bora Elisa Goetze Haack

Professora

orgamento da nota 15533343 de manutengdo de veiculo,

consta a placa e orgamento incorretos; referente a nota 53 de

Iavagem de 8 veiculos, precisam ser descritos o nfmero de

lavagens e quais placas; solicitamos que a UNIMED da

funcion6ria Vanessa seja descontado do mesmo local do

pagamento ou por essa Parceria ou pelo Fundeb; nos

extratos da conta existem saidas que ndo constam na

prestagSo de contas de junho; o cheque n o 185 de

R$1.293,00 e o cheque n o 196 de R$188,00 n6o

saram.

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



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

Gomissdo de Monitoramento e Avaliag6o

003117 - Homologaqflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagfro

Termo de Parceria 00312017

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

informagdes constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliag6o elaborado pelo Gestor

da Parceria, referente ao m6s de junho/2\I7, afiav6s de procedimentos de fiscalizag6o e

homolosa o referido relat6rio.

Igrejinha, 18 de julho de2017.

Membros da Comissdo de Avaliagdo e Acompanhamento:

Silva

Jdssica Eliara Sch"aefer

Assistente Administrativo
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Fabia Cristiane Staudt

Professora

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