
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCAqAO

004117 - Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo da Parceria

Termo de Parceria n" 03/2017

Objeto da Parceria:

Descrigio das Atividades e Metas estabelecidas:

Valores transferidos pela administraqflo priblica:

promover, em Embito municipal, a atengao integral a pessoa com deficiencia, prioritariamente aquela com

defici€ncia intelectual, mfltipla ou transtorno gl-obal do desenvolvimento, tendo como missdo promover e

ffil"ffii"TJiT'l?TJ*t, d'e direitos e prevJngao, orientagdo, prcstaeao de servieos' .apoio 
ir fanrilia'

direcionadas d melhoria da qualidade de vida au'p.ttou corndefiii6ncia e a construgSo de uma sociedade

justa e soliddria.

Especifi cagdo atividades

@igao no servigo indicado
Agbes realizadas

conforme Plano

de Trabalho

nnaliaqao do grau de independ€ncia

fnt*ruenqde* clinicas terap€uticas e escolares

Monitoramento da Patologia

@permanoncia no servigo

Anilise do cumPrimento do objeto:

ffieAmigosdosExcepcionaisdeIgrejinha/RS-APAEapreSentouorelat6riodas
atividades desenvolvida, p.iu EntiOude referente ao mes a.;rmo de 2017' Obserl:i"-::1".e*tL*1" **
;il;##;;;;;";;;; si[connrcrDAs para que as mesmas n60 aconteeam no m6s segurnte.

Valor transferidoData da
transfer0ncia

Rrfi6rio . d"."n""ntaqao da Prestaqdo de contas

recebidoem24l0Sll7,contendoressalvas'Aorganizaqdo

da' Sociedade Civil APAE deverd devolver o recurso

repassado a funcion6rios cedidos em relaqdo aos meses de

maio e junho de 201'/ e ou a comprovaglo da devolugdo' no

valor de R$ 14.670.26 (quatorze mil seiscentos e setenta

reais e vinte e seis centavos; em relaqdo ao pagamento da

UNIMED 6 necess6rio que seja feito com o recurso

utilizado para pagamento do funcioniirio; faltam os (03) tr6s

orgamentos da compra de combustivel para os veiculos;

FGTS falta a relaqio dos benefici6rios; INSS falta a relaqdo

dos benefici6rios; em relaqdo ao segu(o do veiculo Fiat

Ducato Van Multi 2.3 JET, placa IXD 7185' d necess6rio

R$ 47.625,060110'7111

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



anexar 03 (tr6s) orgamentos; nos extratos da conta existem

saidas que n6o constam na prestagdo de contas de julho; o

cheque no 218, no valor de R$ 102,13 (cento e dois reais e

treze centavos) n6o compensou; a DARF com cddigo da

receita n'0561 deve ser nominada; na planilha de prestagdo

de contas constam saidas de valores que ndo foram

apresentados os cheques para estes gastos (Tabelionato

Schindler, Correios e Empresa Garichas de Rodovias e

ALK Comercial LTDA).

E o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagflo da parceria.

Igrejinha, 28 de agosto de2017.

L),'0,- . d,t)r, , t*1, -/ *
Ddbora Elisa Goetze Haack

Professora
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA
SECRETARIADE EDUCAqAO

Comissio de Monitoramento e Avaliagio

004117 - Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria 00312017

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

informag6es constantes no relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliagSo elaborado pelo Gestor

da Parceria, referente ao mOs de julhol2017, atrav6s de procedimentos de fiscalizagdo e

homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 29 de agosto de 2017 .

Membros da Comissdo de Avaliaqdo e Acompanhamento:

Fabia Cristiane Staudt

Professora

J6ssica Eliara
Assistente Administrativo

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


