
 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   Municipal   nº   8.363/2016 

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   006/2017 
Associação   de   Micro   e   Pequenas   Empresas   de   Balneário   Camboriú   –   AMPE      BC 

 
Relatamos que, na data de 03 de fevereiro de 2017, às 9h30min, realizamos diligência                           

na Avenida do Estado, nº 3905, 2º andar, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú,                             
cujo endereço corresponde a uma sala e um auditório alugados, a qual possui, com esta                             
municipalidade,   os   seguinte   Termo   de   Convênio   firmados:  

 
I. Convênio      PMBC/SEAG   nº.   003/2016. 

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

in loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, bem como                           
entregar o Ofício nº 010/2017, o qual solicita os relatórios gerados pela SEFIP/GFIP e                           
controle   da   folha   ponto   dos   colaboradores   da   entidade. 

 
Durante   a   visita,   foinos   relatado   que:  
 
● A entidade realizou, em média, no último mês, 28 formalizações de empresas, 10                         

baixas   e   aproximadamente   30   atendimentos   diários; 
 

● Há grande dificuldade de emissão de nota fiscal no site da Prefeitura, tendo em                           
vista   que   a   entidade   recebe   muitos   pedidos   de   auxílio   para   emitilas; 

 
● No   decorrer   do   ano   de   2017,   haverá   troca   de   diretora   da   referida   Entidade; 

 
● No sitio http://ampebc.com.br/category/prestacaodecontas/ encontramos as         

prestações de contas da entidade, mas as mesmas se encontram desatualizadas,                     
sendo   a   prestação   mais   atualizada   a   de   outrubro   de   2016. 

 
Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor 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,   com   exceção   do   seguinte: 

 
1. As   prestações   de   contas   em   sítio   eletrônico   devem   ser   atualizadas. 

 
Balneário   Camboriú,   18   de   fevereiro   de   2017. 

 
 

         Paula   Marília   Turatti   
Membro 

Matrícula   29.283 

Francisco   P.   Ferreira   Junior 
Presidente 

Matrícula   34.439/2016 

Johnny   Reinbold   Reichardt 
Secretário 

Matrícula    34.025/2015 
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COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 

Decreto   nº   8.489/2017 

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   016/2017 

Associação   de   Micro   e   Pequenas   Empresas   de   Balneário   Camboriú   –   AMPE   -   BC 

 

Relatamos que, na data de 11 de maio de 2017, às 9h50 min, em diligência na Avenida do                  

Estado, nº 3905, 2º andar, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço              

corresponde a uma sala e um auditório alugados, a qual possui, com esta municipalidade, os seguinte                

Termo   de   Convênio   firmados:  

 

I.Convênio      PMBC/SEAG   nº.   003/2016. 

  

O objetivo precípuo da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade verificar in loco              

as   atividades   desenvolvidas   pela   referida   entidade,   no   âmbito   do   Município. 

 

  Durante   a   visita,   foi-nos   relatado   que:  

  

● A entidade realizou, em média, nos meses de abril/maio, 33 formalizações de empresas, 15              

alterações, 16 baixas e aproximadamente 49 atendimentos no mês de abril, e 20 até o dia                

11   de   maio; 

  

● Continuam com grande dificuldade de emissão de nota fiscal no site da Prefeitura, tendo              

em   vista   que   a   entidade   recebe   muitos   pedidos   de   auxílio   para   emiti-las; 

  

● No   decorrer   do   mês   de   abril   ano   de   2017,   houve   troca   de   diretora   da      Entidade; 

  

● Segundo informações prestadas pela funcionária Karla, no sitio        

http://ampebc.com.br/category/prestacao-de-contas/ encontramos as prestações de contas      

da   entidade,   devidamente   atualizadas. 

  

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor 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,   com   exceção   do   seguinte: 

  

1. Recomendamos que seja implementado sistema de registro de frequência diária dos           

funcionários. 

 

Balneário   Camboriú,   11   de   maio   de   2017. 

   

   

  

  

 

_______________________ 

Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 

Matrícula   34.439/2016 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Decreto nº 8.489/2017 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 035/2017 
Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú – AMPE - BC 

 
 

 
Relatamos que, na data de 03 de agosto de 2017, às 14:00 horas, os membros da Comissão                 

Marcelo Severino, matrícula 3611 e Gisele Kindermann Schmidt - matrícula nº 11.491, em             
diligência na Avenida do Estado, nº 3905, 2º andar, Bairro Centro, na cidade de Balneário               
Camboriú, cujo endereço corresponde a uma sala e um auditório alugados, a qual possui, com esta                
municipalidade, os seguinte Termo de Convênio firmados:  

 
 

 
I.Convênio  PMBC/SEAG nº. 003/2016. 

 
  

O objetivo precípuo da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade verificar in             
loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, como rotina da 5ª               
fase de visitas desta comissão. 

 
 
 
 Durante a visita, foi-nos relatado que:  
  

● A entidade realizou, em média no mês de julho,49 atendimentos; 
  

● As dificuldades relatadas a respeito da emissão de nota fiscal no site da Prefeitura,              
permanece; 

  
● Estavam presentes no momento da vistoria as Senhoras Karla Aiane Correa - Auxiliar             

Administrativo e Miriam S. Souza - Secretária Executiva da entidade; 
 

● a primeira prestação de contas após o edital de elaboração será enviada nos próximos              
dias à Administração Municipal; 

 
  
  

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor 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, mantidas as recomendações do relatório anterior. 

  
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO  
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Balneário Camboriú, 03 de agosto 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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SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   nº   8.489/2017 

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº91/2017 
Associação   de   Micro   e   Pequenas   Empresas   de   Balneário   Camboriú   –   AMPE   -   BC 

 
 

 
Relatamos que, na data de 9 de outubro de 2017, às 9:00 horas, em diligência na Avenida                 

do Estado, nº 3905, 2º andar, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço               
corresponde a uma sala e um auditório alugados, a qual possui, com esta municipalidade, os               
seguinte   Termo   de   Convênio   firmados:  

 
 

 
I.Convênio      PMBC/SEAG   nº.   003/2016. 

 
  

O objetivo precípuo da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade verificar  in             
loco  as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, como rotina da 7ª               
fase   de   visitas   desta   comissão. 

 
 
 
  Durante   a   visita,   foi-nos   relatado   que:  
 

                                                    A   entidade   realizou:   33   formalizações;   15   alterações   e   09   baixas. 
  

● As dificuldades relatadas a respeito da emissão de nota fiscal no site da Prefeitura,              
permanece; 

  
● Estavam presentes no momento da vistoria : Karla A. Correa - Auxiliar Administrativo da              

entidade; 
 

● Seguindo às orientações desta comissão , as funcionárias estão registrando os horários            
de   entrada   e   saída,   em   cartão   ponto   (fotos   em   anexo). 

 
 
  
  

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor 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,   mantidas   as   recomendações   do   relatório   anterior. 

  
 
 
 

Balneário   Camboriú,   09   de   outubro   de   2017. 
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____________________      
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 
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº117/2017 
Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú – AMPE - BC 

 
 

 
Relatamos que, na data de 6 de dezembro de 2017, às 10 horas, em diligência na Avenida                 

do Estado, nº 3905, 2º andar, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço               
corresponde a uma sala e um auditório alugados, a qual possui, com esta municipalidade, os               
seguinte Termo de Convênio firmados:  

 
 

 
I.Convênio  PMBC/SEAG nº. 003/2016. 

 
  

O objetivo precípuo da respectiva diligência, deu-se em razão da necessidade verificar  in             
loco  as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, como rotina da 8ª               
fase de visitas desta comissão. 

 
 
  Durante a visita, foi-nos relatado que:  
 
 

               A entidade realizou: 18 formalizações; 04 alterações e 03 baixas. 
  
  

● Estavam presentes no momento da vistoria : Karla A. Correa - Auxiliar Administrativo da              
entidade; 

 
● As funcionárias estão registrando os horários de entrada e saída, em cartão ponto (fotos               

em anexo) com os registros do mês de novembro; 
 

● Foi relatado também ,que o houve mudanças no Portal da internet ,a reclamação da              
dificuldade para acessar o código de confirmação de cadastro é recorrente pelos usuários             
do Portal. 

 
   

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor 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, mantidas as recomendações do relatório anterior. 

  
 
 
 

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2017. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________    
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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