
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Adminisrrativo Arrhur É"aioI,iill".

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N" 1112A18

A Comissão de Monitoramlnto j 
. 
Avariação composta peras seryidorâ§:Priscita Lemmertz Diefenthár"r, Jurirn. Bírk e nãããum cuimaiáeã-õrrea Gomes,diante da prestaçâo de coni* o, APAE, i"i"àit ,o mês novembro deste

?ãr,i?Lii;,i?ssamCIs 
a tecer Reratório rec.iào nãr-i*r*os do arr. se, s1o da Lei

PrestaÇão de 
_ 
contas apresentada por meio digitar, comprementando oProtocolo no 2018/8681, retáienlã' ã'd*r.nrorr*"niã'ãa parceria objeto do contratofirmada com entidaoe, e*ecuião7ítzarc,.onioi*"'Élrno 

de Trabarho de 2018.
Documentos juntados: ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientesatendidos pela entidáde durante o mes, .o, ã*in;i;l-r desses, retatório de caixa,extrato bancário, notas fiscais, guiãs oe prg"rãÃto'Jãrproyantes de pagamentos

l.Descrição sumária das atividades e metas estaberecidas:verifica-se que peras ristas o. pr.r.n;;;;;;rrdas aos protocoros, forarnrearizados os atendimentos v 177 prti*niài, que consiste no programaEspecializado de Atendimento da b"r.or-ãom Deficiência intetectual eMúltipla' Programa de lnclusão oa pe-ssoa -com 
oeticiência intelectual emúltipla no mundo do trabalho.

Programa. de habilitação, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiênciaínterectuar e múrtipra na sociedrà. 
" .rrJnãario escorar com 205 dias

::i:T[f,flri"JX'#Xra) em conjunto .o*-ãr."ssoria aos estudantes da

ll"Anárise das_ atividades rearizadas, 
.do cumprimento das metas e doirnpacto do benefício sociar obtioo 

"r-i"iao da _execução do objeto
;f r?rffili#, ;:,To:'** 

nos ind icaoores àsta be tecidos e aprovados

As ativídades desenvotvidas pela entidade consiste no atendimento depacientes pCDt,s e seus famitiares, _- laáitfiorsi, *nlor*; tistagemapresentada, que foram atendidas pera rntilàol no período.Pedágio solidário APAE portao; '-'--vr
Atunos forlT]?rjdos ao logô Oo internacionat;paraolimp íadas Escolareá; "
Passeio nCI parque ruralTimbaúva;

§



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÂO
Centra Administrativo Arthur pedro Müiler

Passeio no espâço Dresch de Eventos;

lll' valores efetivamênte transferidos peta administração púbrica.No mês de novembro/2018, o valor transferido a entidade foi de R$64-425,Ta, conforme Razão orçamentária, pãàoL m 22111rza1g.

lv'Análise dos documentos comprobatórios das despêsas aprêsentadaspela organização da sociedáde civir n" piã"trção de contas, quandonão for comprovâdo o atcance das metas e iesultados estabelecidosno re§pectivo termo de coraboração ou de fomento.

A entidade apresentou reratório de despesas, acompanhadas dosdocumentos dig.italizados, que, conforme'auditoria dessa cãâissao,conferem e resultam no total de R$ S2.SàS,0A.

auditorias rearizadas peros controres internos eda fiscalização preventiva, bem como de suasmedidas guê tomaram em ocorrência dessas

V.Análise de eventuais
externo, no âmbito
conclusÕes e das
auditorias.
Houveram verificaçôes do trabarho desenvorvido pera entidade, no quar seconstatou atendimento do proposto no prano oe riâuatno.

CONCLUSÃO:
o relatório foíApRovADo com reração ao mês de noyembro de 2018.

Portão, em 20 de dezembro de ZO1g.

hÇÃo§SÃO DÊ MON


