
PREFEITURA MUNICIPÃL BE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNTCO DE MONTTORATTTENTO E AVALTAçÃO N. 10t2019

A Comissão de Monitoraments e Avaliação nomeada oela Portaría no

54812018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e
Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da APAE,
referente aos mês de outubro deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico
nos termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912014:

Prestação de Contas apresentada referente ao desenvolvimento da Parceria,
no objeto do eonÍato firmado com entidade, conÍorme Piano de Trabalho de 2019.
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Execução do objeto do contrato; Relatório de despesas de outubro 2A§; Reíatórío
de atividades realizadas, fotos e lista de pacientes atendidos do p§eto.

l.Descrição sumária das atividades e mêtas estabelecidas:
Oportunizar condições pâra a promoção do desenvolvimento biopsicosocial da

pessoa som deficiência lntelectual e/cu rnúltiplas associadas, cors o propósito de
direcionar e apr,morar os processos, as estratégias de intervenção em nível de
organização, atendimento e prevenção, a participação da família. a preparaÇãs para
o trabalho; a defesa de direitos e a participação dos próprios usuários nas seguintes
áreas:Assistência Social, Saúde e Educação;

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social abtido em razão da execução do objeto
-L! - 
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no plano de trabalho,
As atividades desenvolvidas pela entidade eonsiste no atendimento de
pacientes PCDI's e seus familiares para 162 pacientes o que, pelos dados
apresentados na Execução Física do relatório e o conjunto probatório,
come) demonstração das despesas e fotos do traball-ro desenvolvldo
No mês de outubro foram realizados acolhirnentos das famílias que
buscam atendimento na instituiÇão.
Os atendimentos dos pacientes se subdividem em atendimento clínico com
Psicopedagogo, Escolar, clínics com psicólogo e fisioterapeuta, Escolar
com fisioterapia e psicologia, clínico e escolar com fonoaudiologia. O
atendimento, quando necessáric, é estendido às mães dos pacientes.
Conforme demonstram as fotos, forarn realizadas também atividades do
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trabalhos de reciclagem, Os abelhudos, Viva la Dança, Mulheres criativas,
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Feltro dos Sonhos, Costurando o tempo, Futsal, bocha adaptada,
atletismo, autodefensoria, tênis de mesa, badminton.

lll. Valores efetivamenG transferid* pela administração pública.
O valor transferido à entidade no mês Êorrespondente a presente
prestação de contas, soma o vaior totai de R$ 64.425,78, para execução
do projeto no mês de outubro de 2019.

lV.Análise dos documentos comprobatórios das despesãs aprêsentadas
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for comproyado o alcance das metas e resultad+s estabelecldcs
no rêspectivo termo de colaboração ou de fornento.
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126.028,06, acompanhado dos comprovante§, que coníorme análise da
Comissão, são compatíveis e compõem a despesas da entidade, conforme
o objeto do repasse.

V.Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Houveram veriÍicaçÕes do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se
constatou atendimento do proposto no Plano de Trabalho-

CONCLUSÃO:
O relatório foiAPROVADO no mês de outubro.

Porião, em 23 eie novembro eie 2Cig.
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