
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA
SNCRETARIA DE EDUCACAO

006/17 - Relatr5rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagfio da parceria

Termo de Parceria n' 0312017

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 misslo prornover e
articular agdes de defesa de direitos e prevengdo, orientagflo, prestagio de servigos, apoio d familia,
direcionadas d melhoria da qualidade de vida da pessoa com defici€ncia e a construgdo de uma socieclade
justa e solid6ria.

Descrigio das Atividades e Metas estatrelecidas:

Meta Etapa/Fase Especifi cagdo atividades Observag6es

0l

Agdes realizadas

conforme Plano

de Trabalho

Insergdo do usuiirio na instituiqflo no serviqo indicado X

Avaliagdo do grau de independ6ncia X

Intervenqdes c I inicas terap€uticas e escolares X

Monitoramento da patologia X

Avaliagdo para determinar alta ou permandncia no serviEo X

An{lise do cumprimento do objeto:

A Associagdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de igrejinha/RS - APAE apresentou o relat6rio das
atividades desenvolvidas pela entidade referente ao m6s de setembro de 2017 . Observa-se que a entidade tem
algumas ressalvas que dever5o SER CORRIGIDAS para que as mesmas ndo acontegam no mOs seguinte.

Valores transferidos pela administragfro priblica:

Data da
transferGncia

Valor transferido Observagdes

06t09117 R$ 47.625,06

Relat6rio e documentagSo da Prestag5o de contas

recebido em 23110117, contendo ressalvas. A organizag[o

da Sciciedade Civil APAE deverii pagar a despesa da

UNIMED com o mesmo recurso utilizado para pagamento

do funcionArio; NOTA N" 13913 Alles Blau Participag6es

LTDA, tem dois valores diferentes no litro de combustivel e

consta o produto Lubrax Valora 1 litro que n6o esta nos

orgamentos; na nota no 2006 consta o item fluido de freio

Dot 4500ML, pordm ndo constam os orgamentos; no

relat6rio da prestagdo de contas a guia 1708 referente a

Wasser se repete; nos orEamentos referentes a nota n" 2020

Abastecedora Combustivel Tricolor LTDA, a compra ndo

foi feita corn o menor valor; os cheques no 227,228 e23I
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nAo compensaram e os cheques no 218 e 222 foram

comDensados em setembro.

E o relat6rio t6cnico de monitoramento e avaliageo da parceria.

Igrejinha, 23 de outubro de 2017.

J&^L

Professora

Ddbora Elisa Goetze
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCAQAO

Gomissio de Monitoramento e Avaliacio

006117 - Homologagflo do Relat6rio T6cnico de Monitoramento e Avaliagio

Termo de Parceria 00312017

A Comissdo de Monitoramento e Avaliag6o declara que realizou a verificagSo das

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

da Parceria, referente ao mOs de setembrol2}T7, atrav6s de procedimentos de fiscalizagdo e

homologa o referido relat6rio.

Igrejinha,2T de outubro de2077.

Membros da ComissSo de Avaliag€o e Acompanhamento:
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Professora

-f^r/) -

6ssica Eliara Schaefe
Assistente Administrativo

Fabia Cristiane Staudt
Professora
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