
 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   nº   8.655/2017 

 

RELATÓRIO   DE   HOMOLOGAÇÃO   DA   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS   FINAL   Nº.   001/2017  
ASSOCIAÇÃO   DOS   DESPORTISTAS   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ   -   ADBC 
 
Relatamos que, na data de 26 de outubro de 2017, às 09h00min, realizamos análise              

do   Relatório   Técnico   de   Monitoramento   e   Avaliação   referente   a   parceria   abaixo: 
 

I. Termo   de   Fomento   FME   001/2017             -                     PMBC   TF   018/2017; 
 

O objetivo precípuo da respectiva análise é a homologação do relatório técnico de             
monitoramento   e   avaliação   da   parceria   firmada. 

 
Durante a análise, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no            

relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pelo gestor do FME, Sr. Alessandro             
Kuehne: 
 

No   que   tange   a   análise   das   metas   propostas   no   termo   de   parceria,   constatamos: 
 

● Meta 01: Divulgação Internet/gráfica, quantidade 20 horas, início 20 dias antes e            
término 05 dias depois do evento. Observamos a ampla divulgação em diversas            
mídias   a   partir   do   dia   27   de   junho   até   03   de   agosto   de   2017. 

● Meta 02: Montagem da estrutura conforme áreas demarcadas das arenas,          
quantidade 05. Conforme apresentadas no relatório da ADBC, constatamos que          
as   arenas   foram   devidamente   montadas. 

● Meta 03: Realização do evento, conforme atividades demarcadas no cronograma.          
Não foi possível a análise da meta 03, pois o cronograma não estava incluso no               
plano   de   trabalho   nem   na   prestação   de   contas. 

● Meta 04: Cerimônia de premiação, pódios das arenas, quantidade 05. Não há            
informações no relatório técnico de monitoramento e avaliação em relação a           
distribuição das premiações. Na prestação de contas há a nota fiscal referente a             
aquisição   de   50   troféus   e   500   medalhas. 

● Meta 05: Divulgação pós evento, internet/gráfica, início 24 até 31 de julho.            
Observamos a ampla divulgação em diversa mídias após o evento, sendo           
realizado   video   institucional   pela   ADBC. 

 
Análise   da   prestação   de   contas: 

● Foram encontrados débitos na conta referentes a tarifas bancárias no valor de R$             
268,80, porém foram reembolsados apenas R$ 106,99, restando R$ 161,81 a           
serem   reembolsados   pela   entidade. 

● Foi encontrada o valor de R$ 12,22 referente a multa de pagamento em atraso da               
Guia   de   Previdência   Social   -   GPS,   que   deve   ser   reembolsado. 
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No relatório técnico de monitoramento e avaliação apresentado, faltaram         
informações   exigidas   pelo   Art.   59   da   Lei   13.019/2014   no   que   tange   os   seguintes   itens: 
 

I   -   descrição   sumária   das   atividades   e   metas   estabelecidas; 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do              
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos               
indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho; 
III   -   valores   efetivamente   transferidos   pela   administração   pública 

 
Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FME e           

verificamos que, por meio da análise do relatório de monitoramento e avaliação e da              
prestação   de   contas   emitida   pela   entidade,   com   as   seguintes   ressalvas: 

 
● A   devolução   do   valor   de   R$   106,99   referentes   a   tarifas   bancárias. 
● A devolução do valor de R$ 12,22 referente a multa por pagamento em             

atraso   de   Guia   de   Previdência   Social   -   GPS. 
● Inclusão no relatório técnico de monitoramento e avaliação os itens exigidos           

pela   Lei   13.109/2014. 
● Faltaram informações referentes às Metas 03 e 04 para a análise concreta do             

cumprimento   das   referidas   metas. 
 

Itens   ressalvados   foram   sanados   conforme   ofício   646/2017   anexo. 
 
 

Balneário   Camboriú,   22   de   Novembro   de   2017. 
 

 
 

______________________ 
Francisco   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439 

______________________  
Jackson   Gil   Mello   Capelari  

Membro 
Matrícula   18.694 
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