
 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   nº   8.214/2016 

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   004/2017  
ASSOCIAÇÃO   AMOR   PRA   DOWN 

 
Relatamos que, na data de 24 de Janeiro de 2017, às 10:40 hs, realizamos diligência na Sexta                                 

Avenida, s/n, Bairro dos Municípios, no Município de Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde à                           
sede da Associação Amor pra Down, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de                               
Convênios   firmados:  

 
I. Convênio      PMBC/SEAG   nº.   014/2016,   FMAS   nº.   005/2016;  
II. Convênio      PMBC/SEAG   nº.   023/2016,   FMDCA   nº.   009/2016; 
III. Convênio      PMBC/SEAG   nº.   014/2015,   FMDCA   nº.   012/2015. 

 
O objetivo precípuo da respectiva diligência, deuse em razão da necessidade verificar in loco                           

as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações                         
contidas nos termos de convênio, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de                             
trabalho. 

 

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local: 

 

• Fomos recepcionados no local pela Sra. Daniele Rodrigues da Costa, secretária da                       
entidade,   sem   prévio   agendamento; 
 

 

• Na data em que foi realizada a visita, haviam atendimentos com os beneficiários da                           
associação. Foram constatados 2 atendimentos sendo realizados durante a visita, e um que recém                           
havia   sido   concluído   no   momento   da   chegada. 

 
 

• No que se refere às condições físicas do estabelecimento da entidade, identificamos que                         
os cômodos encontramse limpos e arejados, a entidade agora conta com uma nova sede, com                             
obras recém concluídas, contando com instalações novas e corrigindo algumas falhas nas                       
instalações   antigas,   como   acessibilidade   à   cadeirantes   e   pessoas   com   problemas   de   locomoção. 

 
 

• O prédio utilizado para as atividades da entidade, fica em um terreno cedido pela prefeitura                             
e teve sua construção concluída no final de 2016, com recursos advindos de doações do setor                               
privado; 

 
 

• Na parte de trás do terreno, encontrase uma área descoberta com amplo espaço gramado,                           
podendo   ser   utilizado   para   realização   de   atividades   com   os   atendidos; 

 
 

• Quanto à documentação necessária do estabelecimento, os alvarás de funcionamento,                   
sanitário, vistoria do corpo de bombeiros, já que não estavam expostos no local, entretanto, nos foi                               
informado   que   estavam   em   processo   de   emissão. 

 
• No novo prédio, conta com um corredor com diversas salas, para os diversos tipos de                             
atendimentos oferecidos pela entidade, que vão desde de fonoaudiólogo até atendimento                     
psicológico   aos   familiares. 
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• No   momento   da   visita,   foram   vistos   os   seguintes   profissionais   presentes: 

 
 

1. Daiana   Caroline   Prestes   Feil   (Assistente   Social) 
2. Jessica   Pereira   Cardozo   (Coordenadora   Técnica   CLT) 
3. Daniele   Rodrigues   da   Costa   (Secretária   CLT) 
4. Beteabá   Beck   (Psicóloga)  
5. Geovana   de   Oliveira   Reig   (Pedagoga) 
6. Rosana   Maria   Gonzato   Buchele   (Fonoaudióloga) 
7. Mirian   Pires   Cardozo   (Terapeuta   Ocupacional) 
8. Sandra   Mara   Martins   Severino   (Fisioterapeuta) 
9. Édita   Sprote   (Estágiária) 

 
Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMDCA e FMAS e                         

verificamos que, por meio da visita in loco , a entidade apresenta os elementos necessários para a                               
execução dos planos de trabalho e termos de convênio, ressalvase os seguintes aspectos, os quais                             
sugerimos   que   sejam   readequados:  
 

1. Ausência das publicações bimestrais de prestação de contas, conforme exigência do                     
Termo   de   Convênio   PMBC/SEAG   nº.   014/2016; 

 
2. Ausência   dos   alvarás   expostos   em   local   de   fácil   visualização; 

 
3. Ausência de Folha Ponto e controle de horários dos funcionários e prestadores de                         

serviço. 
 
 
 
 

Balneário   Camboriú,   03   de   Fevereiro   de   2017. 

 

 

 

                                                          Paula   Marília   Turatti                                                                                                                                    Francisco   de   Paula   Ferreira   Junior   
                                                                                          Membro                                                              Presidente  
                                                                        Matrícula   29.283                                                                                      Matrícula   34.439 
 

 

 

  Johnny   Reinbold   Reichardt   
                                         Secretário     
                          Matrícula   34.025     
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BALNEÁRIO   CAMBORIÚ   CAPITAL   CATARINENSE   DO   TURISMO  

Rua   Dinamarca,   320   |   Bairro   das   Nações      SC   |   Cep   88.338900   |   Fone:   +55   47   3267.7084   |   Fax:   +55   47   3367.1826   www.balneariocamboriu.sc.gov.br 
 

Página   2 /4 



 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   nº   8.214/2016 

 

Fotos   tiradas   durante   a   visita : 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   022/2017  

ASSOCIAÇÃO   AMOR   PRA   DOWN 
  

Relatamos que, na data de 18 de maio de 2017, às 09:40 hs, realizamos diligência na                               
Sexta Avenida, s/n, Bairro dos Municípios, próximo à sede da Federação Catarinense de                         
Futebol, no Município de Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde à sede da Associação                         
Amor pra Down, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Convênios                           
firmados:  

  
I.Convênio    PMBC/SEAG   nº.   014/2016,   FMAS   nº.   005/2016;  
II.Convênio    PMBC/SEAG   nº.   023/2016,   FMDCA   nº.   009/2016; 
III.Convênio    PMBC/SEAG   nº.   014/2015,   FMDCA   nº.   012/2015. 

  
O objetivo precípuo da respectiva diligência, deuse em razão da necessidade verificar  in                         

loco  os trabalhos efetivamente entregues aos assistidos e se os mesmos estão dentro dos                           
parâmetros   entabulados   nos   convênio   celebrado   entre   o   Município   e   a   Entidade   ora   fiscalizada. 

 
Ato contínuo, durante a realização da diligência foi adentrado nas dependências da                       

entidade   e   constatado   o   que   segue:. 
 

  
● Na data em que foi realizada a visita, havia(m) atendimento(s) com os beneficiários da                           

associação. Foram constatado (s) tão somente 1 (um) atendimento(s) sendo realizado (s)                       
durante a visita, com a fonoaudióloga que atende na entidade semanalmente na                       
quintafeira. 

  
  

● No que tange às condições físicas do estabelecimento da entidade, identificamos que os                         
cômodos encontravamse limpos e arejados, a entidade já está instalada em nova sede,                         
com obras totalmente concluídas, contando com instalações novas, adequadas com                   
plena   e   fácil   acessibilidade   à   cadeirantes   e   pessoas   com   problemas   de   locomoção. 

  
● Na parte de trás do terreno, encontrase uma área descoberta com amplo espaço                         

gramado, local este onde existe um projeto a ser implantado para que as crianças                           
possam desenvolver peças de artesanato, implementando em acrescendo, com isso, as                     
atividades   ali   desenvolvidas; 

 
● A entidade Amor Pra Down atende um total de 42 (quarenta e duas) crianças, sendo que                               

deste total, 26 (vinte e seis) crianças de Balneário Camboriú e 16 (dezesseis) crianças de                             
outros Municípios segundo informações repassadas, existem 10 (dez) crianças em fila                     
de   espera   para   atendimento. 

  
● Como constatado em vistoria anterior, o novo prédio conta com diversas salas                       

,abrangendo variados atendimentos oferecidos pela entidade, que vão desde                 
fonoaudiólogo   até   atendimento   psicológico   aos   familiares. 

  
  

Desta forma, verificamos que, por meio da visita  in loco , a entidade apresenta,  a priori ,                             
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os   elementos   necessários   para   a   execução   dos   planos   de   trabalho   e   termos   de   convênio. 
 
Outros   elementos   averiguados:  

  
 
1. Alvarás   expostos   em   local   de   fácil   visualização; 

 
2. Habitese   do   Corpo   de   Bombeiros   em   dia   e   em   local   visível; 

 

3. Certificado   de   dedetização   dentro   da   validade   e   em   local   visível; 
 

 
  

Balneário   Camboriú,   25   de   maio   de   2017. 
 

  
  

____________________      
Paula   Marília   Turatti     

Secretária 
Matrícula   29.283 

_______________________ 
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439/2016 

_______________________ 
Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 
Matrícula   34.025 

  
    

  
    _______________________ 

Marcelo   Severino 
Membro 

Matrícula   nº   3.611 

_______________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 
Matrícula   nº   11.491 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DECRETO 8.536/2017 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 032/2017 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA LITORAL  

 
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 12 de maio de 2017, às                  

9h00min, realizamos visita in loco na rua 2.080, nº. 1346, centro do Município de Balneário Camboriú, cujo                 

endereço corresponde a um sobrado sede da Associação Amor pra Down, a qual possui, com esta                

municipalidade, os seguintes Termos de Convênios firmados: 

 

1. TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA Nº 001/2017 - TC 001/2017 

 

O objetivo precípuo da respectiva visita, deu-se em razão da necessidade de verificar in loco as                

atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações contidas no              

termo de colaboração, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. 

Durante a visita, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no local: 

• Fomos recepcionados no local pelo Sra. Catia Cristiane P. Franzoe, coordenadora da entidade; 

 

• Prédio não acessível para cadeirantes no andar superior; 

 

• Há 70 crianças na fila de espera para atendimento; 

 

• No momento, havia 5 crianças sendo atendidas; 

 

• Foi nos informado que atualmente 54 crianças são atendidas pela organização social; 

 

• Foi possível observar os seguintes profissionais trabalhando: 

1. Lauren - Assistente Social 

2. Ezequiel - Psicólogo 

3. Franciele - Secretária 

4. Mariane Flores - Psicóloga 

5. Carolina Klitp - Fonoaudióloga 

6. Rudiane - Terapeuta Ocupacional 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMDCA e FMAS e verificamos              

que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos planos                  

de trabalho e termos de convênio, ressalva-se os seguintes aspectos, os quais sugerimos que sejam               

readequados:  
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1. Prédio não acessível para cadeirantes, entretanto, não há atendimento para portadores de            

diversas deficiências motoras e caso haja, estes serão atendidos no andar térreo 

 

Balneário Camboriú, 07 de julho de 2017. 

 

 
  

____________________    
Paula Marília Turatti   

Secretária 
Matrícula 29.283 

_______________________ 
Francisco P. Ferreira Junior 

Presidente 
Matrícula 34.439/2016 

_______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula 34.025 

  
    

  
   _______________________ 

Marcelo Severino 
Membro 

Matrícula nº 3.611 

_______________________ 
Gisele Kindermann Schmidt  

Membro 
Matrícula nº 11.491 
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 041/2017  

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 
 

  
Relatamos que, na data de 7 de julho de 2017, às 11:00 hs, realizamos diligência na                

Sexta Avenida, s/n, Bairro dos Municípios, próximo à sede da Federação Catarinense de             
Futebol, no Município de Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde à sede da            
Associação Amor pra Down, a qual possui, com esta municipalidade, a seguinte parceria:  

  
 

I.TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA Nº 009/2017 
  
 

O objetivo precípuo da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade verificar            
in loco os trabalhos efetivamente entregues aos assistidos e se os mesmos estão dentro dos               
parâmetros entabulados na parceria celebrada entre o Município e a Entidade ora fiscalizada. 

 
 
Ato contínuo, durante a realização da diligência foi adentrado nas dependências da            

entidade e constatado o que segue: 
 

  
● Fomos atendidos pela senhora Edita Franciele, que trabalha na parte administrativa da            

entidade; 
 
 

● Na data em que foi realizada a visita, foi constatado tão somente 1 (um) atendimento               
sendo realizado durante a visita, com a fonoaudióloga Rosana Buchle que atende na             
entidade semanalmente na quinta-feira; 

 
  

● No que tange às condições físicas do estabelecimento da entidade, identificamos que os             
cômodos encontravam-se limpos e arejados, a entidade já está instalada em nova sede,             
com obras totalmente concluídas, contando com instalações novas, adequadas com          
plena e fácil acessibilidade à cadeirantes e pessoas com problemas de locomoção; 

 
 

● Não foram encontrados mais profissionais na entidade além das pessoas informadas           
acima pois estavam em visita a “XI Conferência Municipal de Assistência Social,            
conforme banner exposto no local. 

 
  
 
 
 

Desta forma, verificamos que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta, a priori,               
os elementos necessários para a execução dos planos de trabalho e termos de convênio. 
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Balneário Camboriú, 07 de Julho de 2017. 
 

  
  

____________________    
Paula Marília Turatti   

Secretária 
Matrícula 29.283 

_______________________ 
Francisco P. Ferreira Junior 

Presidente 
Matrícula 34.439/2016 

_______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula 34.025 

  
    

  
   _______________________ 

Marcelo Severino 
Membro 

Matrícula nº 3.611 

_______________________ 
Gisele Kindermann Schmidt  

Membro 
Matrícula nº 11.491 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   052/2017 
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   AUTISTAS   -   AMA   LITORAL  

 
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 31 de agosto de 2017,                 

às 9h45min, realizamos visita  in loco na rua 2.080, nº. 1346, centro do Município de Balneário Camboriú,                 

cujo endereço corresponde a um sobrado sede da Associação Amor pra Down, a qual possui, com esta                 

municipalidade,   os   seguintes   Termos   de   Convênios   firmados: 

 

1. TERMO   DE   COLABORAÇÃO   -   FMDCA   Nº   001/2017   -   TC   001/2017 

 

O objetivo precípuo da respectiva visita, deu-se em razão da necessidade de verificar  in loco  as                

atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações contidas no              

termo   de   colaboração,   com   base   nos   indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho. 

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local: 

• Fomos   recepcionadas   no   local   pela   Sra   Franciele,   secretária   da   entidade; 

 

• Prédio   não   acessível   para   cadeirantes   no   andar   superior; 

 

• No   momento,   haviam   6   crianças   sendo   atendidas; 

 

• O   número   de   atendimentos   no   mês   de   agosto   foi   :   2.322; 

 

• A secretaria nos mostrou o quadro de funcionários e foi possível observar os profissionais              

trabalhando,   conforme   a   tabela   do   dia,   em   suas   respectivas   salas   de   atendimentos; 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMDCA e FMAS e verificamos              

que, por meio da visita in loco, a entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos planos

de   trabalho   e   termos   de   convênio. 

 

 

Balneário   Camboriú,   31   de   agosto   de   2017. 

  

___________________  

Paula   Marília   Turatti  

Secretária 

Matrícula   29.283 

______________________ 

Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 

Matrícula   34.439 

______________________ 

Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 

Matrícula   34.025 
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______________________ 

Gentil   Pedro   Gai 

Membro 

Matrícula   nº    18.003 

______________________ 

Marcelo   Severino 

Membro 

Matrícula   nº   3.611 

______________________ 

Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 

Matrícula   nº   11.491 

 

 

___________________  

Jackson   Gil   Mello   Capelari  

Membro 

Matrícula   18.694 

 

______________________ 

Soraia   Marli   Cota 

Membro 

Matrícula   18.169 

 

______________________ 

Tamara   Gasperi 

Membro 

Matrícula   32.723 

 

______________________ 

Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 

Matrícula   nº    35.087 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   N°.   061/2017 

ASSOCIAÇÃO   AMOR   PRA   DOWN 

  

 Relatamos que, na data de 31 de Agosto de 2017, às 10:10 a.m., a Secretária Paula Marília                 

Turatti e os membros Gisele Kindermann Schmidt e Tamara Gasperi, visitaram a entidade, localizada              

na Sexta Avenida, n° 440, Bairro dos Municípios, Alameda Parque Ecológico Raimundo Malta. O              

núcleo   possui   com   esta   municipalidade   o   seguinte   Termo   de   colaboração   firmado: 

 
I.Termo   de   Colaboração   FMAS   003/2017   -   PMBC   TC   015/2017; 

 
  

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de verificar  in loco               

as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações             

contidas nos termos de convênio, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de               

trabalho. 

 

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local: 

 

● Fomos recepcionadas pela Assistente Administrativa Edita Franciele Leiva Sprote, que          

mostrou-nos as instalações da entidade, e informou-nos que o Coordenador senhor           

Wilson   Reginatto   Junior,   naquele   momento,   não   se   encontrava   no   local; 

● A Assistente Administrativa nos apresentou uma planilha com os agendamentos,          

informando que as consultas têm duração de 30 minutos e em bebês a duração é de 1                 

hora   -   imagem   07   anexo   ; 

● Por não possuir os dados de atendimentos dos meses anteriores e o número de              

faltosos - no momento da visita, foi-nos enviado posteriormente por endereço           

eletrônico as planilhas com os dados de agendamentos e um documento com os             

objetivos   do   projeto   -   imagens   11   e   12   anexo; 

● Estavam presentes: as Assistentes Administrativas Edita Franciele Leiva Sprote e          

Daniele Berkembrok, a Assistente Social Thiara Silveira de Freitas, os Estagiários Luiz            

e Livia, A Fonoaudióloga Rosana M Gonzatto Buchele, A Psicóloga Leilane Guimarães            

de   Wergener   e   a   Terapeuta   Ocupacional   Flávia   Correa   Cardozo; 
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● No momento da visita estavam sendo realizados dois atendimentos, um com a            

profissional   Fonoaudióloga   e   outro   com   a   Terapeuta   Ocupacional; 

● De acordo com o setor de Controladoria da entidade, o objetivo do projeto é de               

realizar 1.550 atendimentos clínicos a 26 pessoas com síndrome de down no            

município   de   Balneário   Camboriú   -   imagem   12   anexo; 

● No mês de Junho a entidade realizou o agendamento de 24 associados, em que foram               

145 agendamentos realizados, tendo 101 presenças e 27 faltas não justificadas. No            

mesmo período 02 faltas foram justificadas e 03 foram agendados em feriados. O             

profissional, por sua vez, teve 02 faltas no período. Foram informados no mês             

supracitado   03   recessos   e   10   planejamentos   -   imagem   11   anexo; 

● Em   Julho   2017   foram   realizados   193   atendimentos   -   imagem   12   anexo; 

● Foi verificado que o habite-se da entidade está vencido desde 20 de Agosto do              

corrente   ano   -   imagem   10   anexo.  

 

Desta forma, homologamos parcialmente o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos           

que, por meio da visita in loco, a entidade deverá renovar o Habite-se junto ao Departamento                

competente.  

 

 

 

Balneário   Camboriú,   31   de   Agosto   de   2017.  

 

 

 

 

 ______________________ 

Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 

Matrícula   34.439 
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ANEXOS 

 

 

 
Imagem   01   -   Entrada   da   entidade   Amor   Pra   Down. 
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Imagem   02   -   A   colaboradora   as   anotando   as   informações   da   entidade. 
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Imagem   03   -   Ambiente   que   simula   os   cômodos   de   uma   casa   para   o   associado. 
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Imagem   04   -   Sala   de   Fisioterapia. 
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Imagem   05   -   Lavado. 
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Imagem   06   -   Sala   de   Atendimento. 
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Imagem   07   -   Horário   de   Atendimentos. 
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Imagem   08   -   Aparelho   para   realização   de   audiometria. 
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Imagem   09   -   Atestado   de   Habite-se. 
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Imagem   10   -   Alvará   provisório. 
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Imagem   11   -   Lista   de   associados   atendimentos   2017. 

 

 

 
Imagem   12   -   Metas   e   objetivos   da   entidade. 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   N°.   070/2017 

ASSOCIAÇÃO   AMOR   PRA   DOWN 

  

 Relatamos que, na data de 26 de outubro de 2017, às 10:10 a.m., os membros Marcelo                

Severino e Tamara Gasperi, visitaram a entidade, localizada na Sexta Avenida, n° 440, Bairro dos               

Municípios, Alameda Parque Ecológico Raimundo Malta. O núcleo possui com esta municipalidade o             

seguinte   Termo   de   colaboração   firmado: 

 
I.Termo   de   Colaboração   FMAS   003/2017   -   PMBC   TC   015/2017; 

 
  

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de verificar  in loco               

as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações             

contidas nos termos de convênio, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de               

trabalho. 

 

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local: 

 

● Fomos recepcionadas pelas Auxiliares Administrativas Daniele e Edita Franciele Leiva          

Sprote, que mostrou-nos as instalações da entidade, e informou-nos que o           

Coordenador senhor Wilson Reginatto Junior, estava participando de Evento a nível           

Nacional   em   Alagoas,   que   trata   das   questões   afetas   aos   serviços   da   entidade; 

● Verificada as instalações é possível perceber que a infraestrutura do local é            

extremamente bem cuidada, sendo uma construção recente ( 01 ano), bem equipada            

e   com   boa   manutenção,   além   de   um   fluxo   de   atendimento   bem   elaborado; 

● No momento da vistoria, estava sendo feito atendimento da fonoaudióloga, com 01            

paciente   em   atendimento   e   outro   aguardando   atendimento.  

● Foi entregue um relatório com todos os atendimentos do mês de setembro, totalizando             

52   crianças   atendidas   e   perfazendo   um   total   de   519   atendimentos; 

● Foi informado aos representantes da instituição a realização de pesquisa de           

satisfação, e aproveitando para questionar sobre a fila de espera para os grupos de              
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jovens, o que foi confirmado que será resolvido com abertura de novas turmas ano              

que   vem; 

● A instituição informou haver lista de espera também para atendimento individual,           

porém   sem   grandes   problemas   para   absorção   da   demanda; 

 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos que, por meio             

da visita in loco, ressalvada a exigência contida no relatório anterior - Renovação do Habite-se junto                

ao   Departamento   competente.  

 

 

 

Balneário   Camboriú,   01   de   novembro   de   2017.  

 

 

 

 

___________________  
Paula   Marília   Turatti  

Secretária 
Matrícula   29.283 

______________________ 
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439 

______________________ 
Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 
Matrícula   34.025 

 

 

______________________ 
Gentil   Pedro   Gai 

Membro 
Matrícula   nº    18.003 

______________________ 
Marcelo   Severino 

Membro 
Matrícula   nº   3.611 

______________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 
Matrícula   nº   11.491 

 

 

___________________  ______________________ ______________________ 
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Jackson   Gil   Mello   Capelari  
Membro 

Matrícula   18.694 

Soraia   Marli   Cota 
Membro 

Matrícula   18.169 

Tamara   Gasperi 
Membro 

Matrícula   32.723 

 

 

______________________ 
Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 
Matrícula   nº    35.087 

  

 
 
 

 

 

 

ANEXOS 
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Relatório   de   Atendimentos   do   mês   de   setembro 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   079/2017 
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   AUTISTAS   -   AMA   LITORAL  

 
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 21 de setembro de 2017,                 

às 9h15min, realizamos visita  in loco na rua 2.080, nº. 1346, centro do Município de Balneário Camboriú,                 

cujo endereço corresponde a um sobrado sede da Associação Amor pra Down, a qual possui, com esta                 

municipalidade,   os   seguintes   Termos   de   Convênios   firmados: 

 

1. TERMO   DE   COLABORAÇÃO   -   FMDCA   Nº   001/2017   -   TC   001/2017 

 

O objetivo precípuo da respectiva visita, deu-se em razão da necessidade de verificar  in loco  as                

atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações contidas no              

termo   de   colaboração,   com   base   nos   indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho. 

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local: 

 

• Fomos   recepcionadas   no   local   pela   Sra   Franciele,   secretária   da   entidade; 

  

• No   momento,   haviam   8   crianças   sendo   atendidas; 

 

• Foi nos informado que estão sendo atendidas 54 crianças e a meta do plano de trabalho é de                  

atender   54   crianças; 

 

• Após solicitado , a secretária nos disponibilizou a relação de todas as crianças que recebem               

atendimento   e   seus   respectivos   endereços;(tabela   em   anexo) 

 

 

• A secretaria nos mostrou o quadro de funcionários e foi possível observar os profissionais              

trabalhando,   conforme   a   tabela   do   dia,   em   suas   respectivas   salas   de   atendimentos; 

 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMDCA e FMAS e verificamos              

que, por meio da visita  in loco , a entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos planos                  

de   trabalho   e   termos   de   convênio. 

 

 

Balneário   Camboriú,   21   de   setembro   de   2017. 
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___________________  
Paula   Marília   Turatti  

Secretária 
Matrícula   29.283 

______________________ 
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439 

______________________ 
Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 
Matrícula   34.025 

 

______________________ 
Gentil   Pedro   Gai 

Membro 
Matrícula   nº    18.003 

______________________ 
Marcelo   Severino 

Membro 
Matrícula   nº   3.611 

______________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 
Matrícula   nº   11.491 

 

 
___________________  

Jackson   Gil   Mello   Capelari  
Membro 

Matrícula   18.694 

 
______________________ 

Soraia   Marli   Cota 
Membro 

Matrícula   18.169 

 
______________________ 

Tamara   Gasperi 
Membro 

Matrícula   32.723 

 

______________________ 
Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 
Matrícula   nº    35.087 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   079/2017 
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   AUTISTAS   -   AMA   LITORAL  

 
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 21 de setembro de 2017,                 

às 9h15min, realizamos visita  in loco na rua 2.080, nº. 1346, centro do Município de Balneário Camboriú,                 

cujo endereço corresponde a um sobrado sede da Associação Amor pra Down, a qual possui, com esta                 

municipalidade,   os   seguintes   Termos   de   Convênios   firmados: 

 

1. TERMO   DE   COLABORAÇÃO   -   FMDCA   Nº   001/2017   -   TC   001/2017 

 

O objetivo precípuo da respectiva visita, deu-se em razão da necessidade de verificar  in loco  as                

atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações contidas no              

termo   de   colaboração,   com   base   nos   indicadores   estabelecidos   e   aprovados   no   plano   de   trabalho. 

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local: 

 

• Fomos   recepcionadas   no   local   pela   Sra   Franciele,   secretária   da   entidade; 

  

• No   momento,   haviam   8   crianças   sendo   atendidas; 

 

• Foi nos informado que estão sendo atendidas 54 crianças e a meta do plano de trabalho é de                  

atender   54   crianças; 

 

• Após solicitado , a secretária nos disponibilizou a relação de todas as crianças que recebem               

atendimento   e   seus   respectivos   endereços;(tabela   em   anexo) 

 

 

• A secretaria nos mostrou o quadro de funcionários e foi possível observar os profissionais              

trabalhando,   conforme   a   tabela   do   dia,   em   suas   respectivas   salas   de   atendimentos; 

 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMDCA e FMAS e verificamos              

que, por meio da visita  in loco , a entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos planos                  

de   trabalho   e   termos   de   convênio. 

 

 

Balneário   Camboriú,   21   de   setembro   de   2017. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
BALNEÁRIO   CAMBORIÚ-   CAPITAL   CATARINENSE   DO   TURISMO 

Rua   Dinamarca,   320   |   Bairro   das   Nações   -   SC   |   Cep   88.338-900   |   Fone:   +55   47   3267.7084   |   Fax:   +55   47   3367.1826 
www.balneariocamboriu.sc.gov.br 

Página   1   de   4 

http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/


 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   E 
TRANSPARÊNCIA   PÚBLICA 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
DECRETO   8.655/2017 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
BALNEÁRIO   CAMBORIÚ-   CAPITAL   CATARINENSE   DO   TURISMO 

Rua   Dinamarca,   320   |   Bairro   das   Nações   -   SC   |   Cep   88.338-900   |   Fone:   +55   47   3267.7084   |   Fax:   +55   47   3367.1826 
www.balneariocamboriu.sc.gov.br 

Página   2   de   4 

http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/


 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   E 
TRANSPARÊNCIA   PÚBLICA 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
DECRETO   8.655/2017 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
BALNEÁRIO   CAMBORIÚ-   CAPITAL   CATARINENSE   DO   TURISMO 

Rua   Dinamarca,   320   |   Bairro   das   Nações   -   SC   |   Cep   88.338-900   |   Fone:   +55   47   3267.7084   |   Fax:   +55   47   3367.1826 
www.balneariocamboriu.sc.gov.br 

Página   3   de   4 

http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/


 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   E 
TRANSPARÊNCIA   PÚBLICA 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
DECRETO   8.655/2017 

 

 

 

 

___________________  
Paula   Marília   Turatti  

Secretária 
Matrícula   29.283 

______________________ 
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439 

______________________ 
Johnny   Reinbold   Reichardt 

Membro 
Matrícula   34.025 

 

______________________ 
Gentil   Pedro   Gai 

Membro 
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______________________ 
Marcelo   Severino 

Membro 
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______________________ 
Gisele   Kindermann   Schmidt  

Membro 
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___________________  

Jackson   Gil   Mello   Capelari  
Membro 

Matrícula   18.694 

 
______________________ 
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Membro 

Matrícula   18.169 

 
______________________ 

Tamara   Gasperi 
Membro 

Matrícula   32.723 

 

______________________ 
Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 
Matrícula   nº    35.087 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº92/2017 
Pesquisa   de   Satisfação   na   Organização:   AMOR   PRA   DOWN 

 

Em 11 de Julho de 2017, foi fornecido pela Associação Amor Pra Down, uma relação               

nominal   contendo   27   usuários   atendidos   na   Ins�tuição   com   os   recursos   do   FMDCA.  

A presente pesquisa foi aplicada no dia 28 de Setembro de 2017, a par�r das 10:30                

a.m. às 12:00 p.m., mediante ligações telefônicas aos responsáveis pelos usuários que            

u�lizam   os   serviços   prestados   pela   Associação   Amor   Pra   Down.  

Dos 27 usuários, entrei em contato com 17 deles, das quais foram entrevistados 10              

responsáveis a colaborar com a pesquisa. Os 07 restantes não atenderam as ligações, ou              

celulares   estavam   em   caixa   de   mensagens   /   desligados   ou   telefones   inexistentes/   incorretos. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1   -   Gênero 
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2   -   Como   você   conheceu   e   foi   encaminhado   à   Organização   e   seus   serviços? 

 

 Tratando-se de como o responsável conheceu os serviços ofertados pela Ins�tuição           

Amor Pra Down, diagnos�cou-se que 30% foram por intermédio de indicação de            

amigos/conhecidos e 70% de indicação de outros meios. Destes 70% , 10% passou em frente;               

20%   foram   indicações   do   médico   ou   ins�tuição   que   frequentam;   e   40%   são   fundadores. 

 
3   -   Frequência   que   utiliza   o   serviço   ofertado   pela   Organização? 
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 Relacionando-se a frequência, 40% u�lizam os serviços uma vez por semana e 60%             

outros.   Destes,   40%   frequentam   duas   vezes   por   semana   e   20%   três   vezes   por   semana. 

4   -   Com   relação   à   satisfação   do   serviço   ofertado,   você   considera: 

 

 Os 90% dos responsáveis afirmaram estarem muito sa�sfeitos com os serviços           

ofertados   e   10%   sa�sfeitos. 

5   -   Quanto   à   satisfação   do   horário   de   atendimento,   você   está:

 
No   que   tange   aos   horários,   50%   afirmou   estarem   muito   sa�sfeitos   e   50%   sa�sfeitos. 
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6   -   Com   relação   à   higiene,   limpeza   e   instalações,   você   está: 

 

No que se refere a higiene, limpeza e instalações 100% dos entrevistados estão muito              

sa�sfeitos. 

7   -   Com   relação   ao   atendimento   e   a   capacitação   dos   funcionários,   você   considera: 

 

Referindo-se a capacitação dos funcionários, 90% estão muito sa�sfeitos e 10%           

sa�sfeitos. 
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8   -   Com   relação   ao   tempo   de   espera   para   agendamento/atendimento,   você   considera: 

 

Tratando-se do tempo esperado pelos atendimentos, 70% responderam estar muito          

sa�sfeitos,   20%   sa�sfeitos   e   10%   pouco   sa�sfeitos. 

Foi relatado que para uma vaga no grupo de jovens a lista de espera chega há quase                 

um   ano. 

9   -   Você   indicaria   a   entidade/serviço   a   alguém? 
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Todos   os   entrevistados   afirmam   que   indicariam   e   já   indicaram   a   Associação. 

10   -   Reclamações,   sugestões   e   melhorias?  

1. Aumentar o número de profissionais e consequentemente, os atendimentos,         
diminuindo   as   listas   de   espera. 

2. Deve   haver   maior   ajuda   financeira   por   parte   da   comunidade   e   órgãos   públicos. 
3. Por fazer parte da diretoria, estamos constantemente indo atrás de projetos e            

ampliando   o   quadro   de   profissionais. 
4. Aumentar   o   número   de   atendimentos. 
5. Está   perfeito. 
6. Aumentar   o   horário   de   atendimento   com   fonoaudiólogo. 
7. Aumentar   o   número   de   vagas   no   grupo   de   jovens. 
8. Melhorar o serviço de transporte público até o local. As linhas não param próximas a               

Ins�tuição,   prejudicando   a   mobilidade   de   quem   depende   do   transporte   público. 
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RELATÓRIO DE VISTORIA N°.097 /099 - 2017 

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 

  

 Relatamos que, na data de 30 de novembro de 2017, às 10:05 a.m., os membros Marcelo                

Severino e Tamara Gasperi, visitaram a entidade, localizada na Sexta Avenida, n° 440, Bairro dos               

Municípios, Alameda Parque Ecológico Raimundo Malta. O núcleo possui com esta municipalidade            

os seguintes Termos de colaboração firmado: 

 
I.Termo de Colaboração FMAS 003/2017 - PMBC TC 015/2017; 

II.Termo de Colaboração FMDCA 014/2017 
III.Termo de Colaboração FMDCA 009/2017 

 
  

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de verificar  in loco               

as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as especificações             

contidas nos termos de convênio, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de               

trabalho. 

 

Durante a visita, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no local: 

 

● Fomos recepcionadas pelas Auxiliares Administrativas Daniele e Edita Franciele Leiva          

Sprote, que mostrou-nos as melhorias das instalações da entidade, em especial do            

pátio externo com conclusão da horta e do nivelamento do terreno.  

 

● No momento da vistoria, estava sendo feito atendimento da fonoaudióloga, com 01            

paciente em atendimento, G.R. de 8 meses, encaminhado pelo município de           

Bombinhas.  

 

● Entrevistados os pais do menor Gabriel, ambos aprovaram o atendimento , que já dura              

4 meses, apresentando melhora significativa do paciente. 
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● Também estava iniciando a oficina com os grupos de jovens com vistas a preparação              

ao Mercado de Trabalho, fruto de convênio diverso ao celebrado com essa            

municipalidade; 

 

● Foi verificada a renovação do Alvará Sanitário da entidade com vigência até janeiro de              

2018 - ressalva relatada no relatório anterior; 

 

● Informado no momento da vistoria que a instituição passou a atender ao consórcio da              

AMFRI para aplicação de testes de audiometria via SUS; 

 

● Explicado pela instituição as diversas estratégias de captação de recursos, ressaltada           

a participação em oficinas de treinamento e seminários para suporte a outras            

entidades; 

 

● Conferida a agenda de atendimento dos profissionais, feitas em fichas individuais por            

profissional que serve de base para o relatório mensal; 

 

 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor e verificamos que, por meio             

da visita in loco, que a entidade apresenta os elementos necessários para a execução dos planos de                 

trabalho e termos de convênio  

 

 

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2017.  

 

 

 

 

___________________  
Paula Marília Turatti  

Secretária 
Matrícula 29.283 

______________________ 
Francisco P. Ferreira Junior 

Presidente 
Matrícula 34.439 

______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula 34.025 
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______________________ 
Gentil Pedro Gai 

Membro 
Matrícula nº  18.003 

______________________ 
Marcelo Severino 

Membro 
Matrícula nº 3.611 

______________________ 
Gisele Kindermann Schmidt  

Membro 
Matrícula nº 11.491 

 

 

___________________  
Jackson Gil Mello Capelari  

Membro 
Matrícula 18.694 

______________________ 
Soraia Marli Cota 

Membro 
Matrícula 18.169 

______________________ 
Tamara Gasperi 

Membro 
Matrícula 32.723 

 

 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº  35.087 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Alvará Sanitário atualizado 
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Entrevista com pais de crianças atendida pela entidade. 
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