
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur pedro Müller

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N" g2I2A18

COMPLEilIENTAR

A comissão de Monitoramento 
_e Avaliação composta pelas servidoras:Priscila Lemmertz- Diefentháler, Juliane Birk e Roiaura Gulmarâes conêa GCImes,diante da Prestaçáo de contas da ÂPAE, referentãã'mes fevereiro J*it" exercício,pas§amos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. s9, s1o oa iei iã.or gt2aq:

Prestação de contas apresentada por *"io digital, comptementando oProtocolo no 1617, referente o'desenvolvimento da parceria objeto do contratofirmada com entidade, execuçáo az201g, conforme Éirno de Trabalho de 201g.

Doeumentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pela entidade durante o mês, com ãssinatura desses, relatórà de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guias de pagamáni"ã**provantes de pagamentos

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:
verifica-se que pelas listas de presençàr ánà*rdas aos protocolos, foramrealizados os atendimentos a 162 patientes, que consiste no programa
Especializado de Atendimento da i'essoa-com Deficiência intelectual eMÚltipla, Programa de lnclusão da Pesrã" *rn deficiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.
Programa. de habilitação, reabilitação e inclusâo da pessoa com deficiênciaintelectual e múttipla na sociedaàe e i"r*oario escotar com 205 diasletivos(82o horas auta) em conjunto .o*-ã**ssoria aos estudantes darede pública de ensino.

ll.Análise das atividades rearizadas, do cumprimento das metas e doimpacto do benefício sociat ootido 
"*làiao da execução do objetoaté o período, com base nos indicadores àstabelecidos e aprovadosno plano de trabalho.

As atívidades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento depacientes pcDls e seus tam,iriares -_láaqoazoral, conràime ristagemapresentada, que foram atendidas pera Entidàoe no pãrnãc.- 
' -

lll. valores efetivamente transferidos pela administração püblica.o valor transferÍdo a entidade mensalmente é de R$ 51.699,40 no mês defevereiro de 201g, conforme Razâo orà*ànúria, pago emz7fizt2a1g.



lv'Anárise dos documentos comprobatórios das despe§as apresentadaspera organização oa socieãáoe civil n, ,iãi,rção de contas, quandonão for comprovado o alcance das metJs e-resultaoos estabelecidosno respectivo termo de coraboração ou de fomento.

A entidade apresentou reratório de despesas, acompanhadas dosdocumentos 
-!loi13rizadàs, 

quu, conforme'auoitoria dessa comissâo,conferem e resurtam no totái g. ás ês.ãss,õs (sessenta e cinco mÍr,duzentos e cinquenta e cincó'ieais com ,o;;;ü; oito centavos)
observaçâo: 

_E1gruídas da presente prestaçáo de contas, as despesasretacionadas a compras de &11*1à9 'qr"'ããã"t 
zem parte do pseto que

:3il:[i jtH§l.f 
,X., J: j ;;1jl ;.; i,á õ,,ã.,o de I u ros oã õ bs,i,u

v'Análise de eventuais auditorias. realizadas pelos controtes internos eexterno, no âmbito da riscitizaça" p*Jniiiu, o"* como de suas
ffX,iy."?:i. 

e das medidas que tornaram em ocorrência dessas
Houveram veríficações do trabal? g"=nuorvido pera entidade, no quaí seconstatou atendimento do propósto no prano de Trabarho.

CoNCLUSÃO:
o reratório foiApRovADO com reração ao mês de fevereiro de 2018Observar ressalva Oo item fü. 

" '

Portão, em 1g de outubro de 201g.
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