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RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMEN?O E AVALIAçÃO N'04í20{8

COMPLEMENTAR

A comissão de Monitoramento e 
. 
Avaliaçâo composta pêlas servidoras:Priscila Lemmertz Diefenthãler, Juliane Birk e Roãaura Guimaraei conea Gomes,diante da PrestaÇão de contas da APAE, referente ao mês abril deste exercício,passamos a tecer RelatÓrio Técnico nos termos do art. 59, §1o oa t-ei rá"àr 9Í2a14:Prestação de- Contas apresentada por *"io digital, complementando oProtocolo n' 2018/3570, referente o desenvoriimento ãa parcería objeto do contratofirmada com entidade, execuçáo a4l2a1g, conform" Élãno de Trabalho de ?01g.

Documentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pela entídade durante o mês, com ãssinrirm desses, relatório de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guias de pagam;;io;;*provantes de pagamentos

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:
verifica-se que petas listas de presenç"* ánà*rdas aos protocolos, foramrealizados os atendimentos a 177 palientes, que consiste no programa
Especializado de Atendimento da i'essoa-com Deficiência intelectual eMúltipla, Programa de lnclusão da Peisoa com deficiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.
Programa. de habilitaçáo, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiênciaintelectual e múltipla na socÍedaoe e calãnàario escolar com 205 diasletivos(82O horas aula) em conjunto .o* ár*"ssoria aos estudantes darede pública de ensino.

ll.Análise das atividades reatizadas, do cumprimento das metas e doirnpacto do benefício sociat obtioo 
"*-r"iao da execução do objetoaté o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovadosno plano de trabalho.

As atividades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento depacientes pcD|s e seus fam.íriares. -_láaçõwzote;, conioimá Íistagemapresentada, que foram atendidas pera Entidade no pãríodo. 
- '

ocorreu a festa das camisetas para arrecadação de fundos;

lll. valores efetivamente transferidos pela administração pública.
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O valor transferido a entidade mensalmente é de R$ S.1.699,70 no mês deabril de 2a1a, conforme Razão orçamentár*,-pãgo em z4/a4âa1g.

lv'Análise dos documentos comprobatórios das despesas aprêsentadaspela organização da sociedáde civil na prestação de contas, quando
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidosno rê§pêctivo termo de coraboração ou de fomento.

A entidade apresentou relatório de despesas, acompanhadas dosdocumentos dig.italizados, que, conforme auditoria dessa comissão,
conferem e resultam no total de RS 55.6g7,gS.

observação: Excluídas da presente prestação de contas, as despesasrelacionadas a compras de camisetas,'que nào fazem par-te do projeto que
somam a importância de R$ 4.97S,00.

v'Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos eexterno, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suasconclusÕes e das medidas que tomaram em ocorrência dessasauditorias.
Houveram verificaçÕes do irabalho desenvslvido pela entidade, no quat seconstatou atendimento do proposto no plano de Trabalho.

CONCLUSÃO:
o relatório foiApRovADo com relação ao mês de abrilde 201g.
Observar ressalva do item lV.

Portâo, em 19 de outubro de 201g.

"" vALtAÇÃO


