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RELATORTO TÉCNICA DE MONTTORAMENTO E AVALIAçÃCI N" A7n01g

A Comissão de Mcnitoramentc e Avaliação nomeada oela Portaria no

548DA18 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e
Rosaura Guimarães Corêa Gomes, diante da Prestação de Contas da APAE,
referente aos mês de julho oeste exercício, passamos a tecer ReiaiÕrio Técnico nos
termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912*14:

Prestação de Contas apresentada referente aa desenvolvimento da Parceria,
no obleto do Çontrato firmado com entrdade, conforme Plano de Trahalho de 2019.

haarrman*aiiüüiirrur iii.rs .;ur:tad+e: Compr+i,a*tes de despesa Cigítalizadcs; Relatoric de
Execução do objeto do contrato, Relatório de despesas de julho 2019; Reíatório de
atividades realizadas, fotos e lista de pacientes atendidos do projeto.

LDescrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
Oportunizar condiçêes para a promoção do desenvolvimento biopsicosocial da

pessoa com deficiência Intelectua! eleu múltiplas associadas, cotn o propósito de
dii'ecionar e aprimorar üs processos, as estratégias de intervenção em nível de
or"ganização. atendimento e orevenção: a .paüicinação da família: a sreoaração oara
o trabalho; a defesa de direitas e a participação dos ptóprios usuáriss nas seguintes
áreas:Assistência Social, Saúde e EducaÇão;

ll.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social cbtido em razão da execução do objeto
aié o peiíorio, coiii irase iios iiir.iicatioiÉ= esiaireiecir.ius e aprovacios
no plano de trabalho.
As aiividades desenvolvidas pela entidade eonsiste no atendimento de
pacientes PCDI's Ê seus familiares para 1ô2 pacientes o qüe, pelos dados
apresentados na Execução Física do relatorio e o conjunto probatório,
c.omo clemonstraç.ã+ 4as clesgresas e totos tt+ trabalh4 ç!qsçnq4!!í!{ç
No mês de julho foram realizados acolhimentos das famílias que buscam
atendimento na instituiÇão.
Os atendimentos dos pacientes se subdividem em atendimento clínico com
Psicopedagcgo, Egcolar, clí*i*a cam psicólogo e fisiaterapeuta, Escolar
com fisioterapia e psicologia, *línico e escolar com fonoaudiologia. O

atendimento, quando necessáric, * estendido às mães dos pacientes.
Conforme demonstram as f*tcs, foram realizadas também atividades do
gi"upo de convivêneia, grupa de danças Raic de Sci, grupo Espaço mágico,
trabalhos de reciclagem, Os abelhudos, Viva la Dança, Mulheres criativas,
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Fettro dos Sonhos, Costurando o tempo, Futsal, bocha adaptada,
atletismo, autodefensCIi-ia, tênis de mesa, badminton.

lll. Valores efetivamente tr*nsferidas pela administração púhlica.
O valor transferido à entidade no mês correspondente a presente
prestaçâo de contas, Soma o vaicr totai Ce R$ 64.425,78, para execução
do projeto no mês de julho de 2*19.

lv.Ãnalise dos documentos comprobatÔrios das despesas apresentadas
pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando
não for coripí+vad+ + alca*ce das metae e resulte*+s estabelecldos
no respectivo termo de cclaboração ou de fomento.

A eriiidade apiese;:*u ielâóiic das despesâs que süii'iã;:i c icia! Se R$

rc4.841,8| acompanhado dos comprovantes, que conlorme análise da
Comissão, são compatíveis e ccmpõem a despesas da entidade. conforme
o objeto do repasse.

V.Análise de eventuais auditorlas reallzadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, hem como de suas
csnclusões e das rnedidas que tomaram em ocorrência dessas
auciitorias.
Houveram verilicações do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se
constatou atendimento do proposto no Plano de Trabalho.

CONETUSÃO: :

O relatorio foi APROVADO no mês de julho.

Portãs, em ü2 eie seicmbro cie 2u'iv.

-JN*cRÂMEHro E AVALhÇÃo


