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Parecer Técnico – Gestor da Parceria 

COM BASE NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO EMITIDO PELA ORGANIZAÇÃO, NO 
RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO 
 

P.A nº: 001/2020 Secretaria/Órgão Gestor: Educação 

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Anchieta/SC 

Título do Projeto/Atividade/Serviço: ações de interesse público e recíproco em regime 
de mútua cooperação ente o Município de Anchieta e a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Anchieta – SC, mediante transferência de recursos financeiros, 
com vistas ao provimento de vagas de atendimento em educação especial de alunos 
com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o material o fornecimento 
de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, 
alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, 
objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos 
munícipes portadores de necessidades especiais. 
 

Instrumento: Termo de Fomento Número: 001/2020 

 

Resultados já alcançados e seus benefícios: 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Anchieta/SC, desenvolveu 

durante o ano de 2020, ações de interesse público e recíproco com vistas ao 
provimento de vagas de atendimento em educação especial de alunos com 
deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o material o fornecimento de 
material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, 
alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, 
objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos 
munícipes portadores de necessidades especiais.  

 

Impactos econômicos ou sociais e o grau de satisfação do público alvo: 
Há vários anos a APAE de Anchieta desenvolve com excelência, o trabalho de inclusão e 
educação especial das pessoas com deficiência. No ano de 2020, 57 (cinquenta e sete) 
alunos foram atendidos pela Escola Especial Pe. Martinho Burguer. O trabalho 
desenvolvido tem gerado vários impactos econômicos e sociais avaliados como 
positivos, a exemplo dos atendimentos por profissionais especializados dos alunos da 
Escola, bem como de suas famílias. Também a Associação executa atividades com a 
comunidade de sensibilização e informação sobre a prevenção das deficiências, 
integração dos alunos com a comunidade, promoção da saúde, educação, assistência 
social e inclusão. 
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Conclusão Final do Parecer sobre a Execução do Objeto no Período 

Com base neste Parecer Técnico, no Relatório de Execução do Objeto, nas visitas 
técnicas in loco realizadas e no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
homologado no período, bem como com base nos documentos apresentados na 
prestação de contas, conclui-se que a Prestação de Contas, no que se refere à execução 
do objeto, está APROVADA. 

 
 

Josemir Forgiarini 
Gestor da Parceria 

Data:  19 de janeiro de 2021. 

 

mailto:administracao@anchieta.sc.gov.br

