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RELATORIO TÉCNICO DE MOTIIITORAMENTO E AVALIAÇÃO N" O9I2O1r

A Çomissáo de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria no

54812018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthâler, Juliane Birk e
Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Gontas da APAE,
referente aos mês de setembro deste exercício, passamos a tecer ReiatÕrio Técnico
nos termos do art. 59, §1o da Lei 13.01912ü14:

Prestação de Contas apresentada referente ao desenvolvimento da Parceria,
no objeto do Contrato firmado com entidadê, conforme Plano de Trabalho de 2019.

Documentos juntados: Comprovantes de despesa digitalizados; Relatório de
Execuçâo do objeto do contrato; Relatório de despesas de setembro 2019; Reíatórío
de atividades realizadas, fotos e lista de pacientes atendidos do projeto.

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

pessoa com deficiêneia lntelectual elou múltiplas associadas, com o proposito de
direcionar e aprimorar os processos, âs estratégias de intervenção em nível de
organizaçãCI, atendimento e nrevençãc; a pariicinação da família; a preparaçâo 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 obtido em razão da execuçâo do obieto
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no plano de trabalho.
As atividades desenvolvidas pela entidade consiste ns 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,
como demonstração das despesas e fotos do trabalho desenuolvido.
No mês de setembro fsram realizados acolhimentos das famílias que
buscam atendimento na instituição.
Os atendimentos dos pacientes se subdividem em atendimento clínico com
Psicopedagogo, Escolar, clínico com psicólogo e fisiaterapeuta, Escolar
com Íisioterapia e psicologia, clínico e escslar com fonoaudiologia. O
atendimento, quando necessário, é estendido às mães dos pacientes.
Conforme demonstram as fotos, foram realizadas tambám atividades do
grupo de convivência, grupo de danças Raio de Sol, grupü Espaço mágico,
trabalhos de reciclagern, Os abelhudos, Mva la Dança, Mulheres criativas, 

îl
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Feltro dos §onhos, Costurando o tempo, Futsal, hocha adaptada,
atletismo, autodefensoria, tênis de mesa, badminton.

lll. Valores efetivamente transferidas pela administração púhlica.
O valor transferido à entidade no mês correspcndente a presente
prestação de contas, soma o valor total de R$ 64.425,78, para execução
do projeto no mês de setembro de 2019.

IV.Análise dos documentos comprobatorios das despesas apresentadas
pela organizaçáa da sociedade civil na prestação de contas, quando
nâa Íar ^^mãp^rrâa{a a alaanaa r{aa aa*aa a raatrlúarlaa aatahalnairlacIIETU llrl lrLrllalirit U€rt'lli i., qiirúa:iVE ilEi5 iliúiqü E igolilaqijvo EsLqlrEIEUtuva,

no respectivo termo de colaboração ou dê fomento.
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107.730,81, acompanhado dos comprovantes, que conforme análise da
Comissão, são compatíveis e compÕem a despesas da entidâde, conforme
o CIbjeto do repasse.

V*Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
externo, no âmbito da fiscalÍzação prevêntiva, bem como de suas
conclusões ê das medidas que tomaram em ocoffência dessas
auditorias.
Houveram verificaçÕes do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se
constatou atendimento do proposto no Plano de Trabalho.

CONCLU§ÃO:
O relatorio foiAPRGVADO no mês de setembro.

Portão, em 23 de novembro de 2ú19.
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