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

005117 - Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliar;f,o da Parceria

Termo de Parceria n' 0312017

Descrigflo das Atividades e Metas estabelecidas:

I

An6lise do cumprimento do objeto:

A Associag6o de Pais e Amigos dos Excepcionais de lgrejinha/RS - APAE apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela entidade referente ao m€s de agosto de 2017. Observa-se que a entidade tem
algumas ressalvas que deverSo SER CORRIGIDAS para que as mesmas nAo acontegam no m6s seguinte.

Valores transferidos pela administraqflo priblica:

Oltjeto da Parceria:

Promover, em dmbito municipal, a atengf,o integral a pessoa com deficidncia, prioritariamente aquela corr
defici€ncia intelectual, mrihipla ou transtorno global do desenvolvimento, tendo como missSo promover e

articular ag6es de defesa de direitos e prevengdo, orientaEdo, prestagdo de servigos, apoio d famflia,
direcionadas d melhoria da qualidade de vida da pessoa com defici€ncia e a construcao de uma sociedade
iusta e solid6ria.

Meta Etapa/Fase Especifi cag6o atividades Observagdes

0t

AgOes realizadas

conforme Plano

de Trabalho

Insergdo do usu6rio na instituigdo no servigo indicado X

Avaliagdo do grau de independdncia X

lnterueng6es clinicas terap€uticas e escolares X

Monitoramento da patologia X

Avaliaqdo para determinar alta ou perman6ncia no servigo X

Data da
transfer0ncia

Valor transferido ObservaQdes

03/08/ r 7 R$ 47.625,06

Relat6rio e documentaqdo da Prestagdo de contas

recebido em 2510911'7, contendo ressalvas. A organizaqdo

da Sociedade Civil APAE deverii pagar a despesa da

UNIMED corn o mesmo recurso utilizado para pagamento

do funciondrio; faltam os (03) tr€s orgamentos da compra

de contbustivel para os vefculos; o cheque n' 222 ndo

compensou e o cheque no 218, no valor de R$ 102,13 (cento

e dois reais e treze centavos) tambdm n6o compensou,

sendo que no m€s anterior j6 houve este apontamento; as

notas referentes as lavagens dos carros devem especificar a

quantidade de lavagem de cada veiculo e valores;

orientamos que os pagamentos sejam feitos por TED e n6o

DOC,

Travessa Arthur Fetter. 25 --Bom Pastor - Iereiinha/RS - Telefone (5 I ) 3545-5546, JJ-J 
'J 

IV T'



E o relatririo t6cnico de monitoramento e avaliagflo da parceria.

Professora

Igrejinha, 27 de setembro de2017.

Ddbora Elisa Goetze Haack

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



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

Comissfro de Monitoramento e Avaliagio

005117 - Homologagflo do Relatrfrio T6cnico de Monitoramento e Avaliagflo

Termo de Parceria 00312017

A Comissdo de Monitoramento e Avaliagio declara que realizou a verificaqdo das

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

da Parceria, referente ao mds de agosto/2\I7, atrav6s de procedimentos de fiscalizag6o e

homologa o referido relat6rio.

Igrejinha, 29 de setembro de 2017 .

Membros da Comissdo de Avaliag6o e Acompanhamento:

ia da Sil

J6ssica Eliara Sch#fer
Assistente AdministrativoI,

Fabia Cristiane Staudt
Professora

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


