
 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA 
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ 
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO 
Decreto   nº   8.536/2017 

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   015/2016  
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS      APAE  

 
Relatamos que, na data de 04 de maio de 2017, às 9h30min, realizamos visita na rua                               

Rua 1926, nº 1260, Centro, Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a um prédio, a                           
qual   possui,   com   esta   municipalidade,   os   seguintes   Termos   de   Convênios   firmados:  

 
I. PMBC/SEAG   nº:   013/2016                                     Fundo   repassador:   FMDCA   nº   008/2016; 
II. PMBC/SEAG   nº:   019/2016 Fundo   repassador:   FMAS            nº   001/2016; 
III. PMBC/SEAG   nº:   020/2016 Fundo   repassador:   FMAS            nº   002/2016; 
IV. PMBC/SEAG   nº:   030/2016 Fundo   repassador:   FMDCA   nº   015/2015;  

 
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   pela   Sra.   Karen; 
● Foi   nos   informado   que   houve   um   aumento   na   demanda   entre   1015   de   alunos; 
● Alunos diagnosticados com autismo são encaminhados para a entidades AMA                   

Litoral, já os portadores da síndrome de down são encaminhados para a entidade                         
Amor   Pra   Down; 

● No   momento   da   visita,   ocorria   ensaio   do   coral   para   o   Dia   das   Mães. 
 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMS e FMDCA                       
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,   05   de   maio   de   2017. 
 

 
 

 

   Francisco   P.   Ferreira   Junior 
Presidente 

Matrícula   34.439/2016 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   054/2017  
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE  

 
Relatamos que, na data de 06 de setembro de 2017, às 9h30min, realizamos visita              

na rua Rua 1926, nº 1260, Centro, Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a um              
prédio, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Colaboração            
firmados:  

 
I. PMBC   TC   nº:   013/2016                                     Fundo   repassador:   FMAS   nº   003/2017; 

II. PMBC   TC   nº:   005/2017 Fundo   repassador:   FMDCA   nº   005/2017; 
III. PMBC   TC   nº:   006/2017 Fundo   repassador:   FMDCA   nº   006/2017 

 
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,             
ante as especificações contidas nos termos 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   pela   Sra.   Vanessa   Fiorini; 

 
● Realizamos a análise do plano de trabalho do Termo de Colaboração FMDCA            

005/2017 e foi possível dar instruções sobre como montar os instrumentos de            
medição   das   metas; 

 
● São   atendidos   no   momento   no   escopo   desse   plano   de   trabalho   30   crianças; 

 
● Avaliação   de   metas   referentes   ao   mês   de   agosto:  

 

Atendimento Meta Atendimentos   Efetivos 

Atendimentos   de   Fisioterapia  120 78   (65%) 

Atendimentos   de   Psicologia 80 79   (98,75%) 

Atendimentos   de   Serviço   Social  40 150   (acima   da   meta   pois   inclui 
usuários   não   cobertos   pelo   plano 

de   trabalho) 

Atendimentos de  
Fonoaudiologia 

120 105   (85,5%) 
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Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMAS e           
FMDCA 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 parceria, com as              
seguintes   ressalvas: 

 
● Não está sendo atingida a meta proposta no plano de trabalho do Termo de              

Colaboração   FMDCA   005/2017. 
 
 

Balneário   Camboriú,   09   de   Setembro   de   2017. 
 

 
 

 

______________________ 
Lucimar   de   Fatima   Pereira 

Membro 
Matrícula   nº    35.087 

  

______________________ 
Francisco   P.   Ferreira   Junior 

Presidente 
Matrícula   34.439/2016 

______________________ 
Jackson   Gil   Mello   Capelari  

Membro 
Matrícula   18.694 
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   084/2017  
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE  

 
Relatamos que, na data de 09 de outubro de 2017, às 9h00min, realizamos visita na               

rua Rua 1926, nº 1260, Centro, Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a um             
prédio, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Colaboração            
firmados:  

 
I. PMBC   TC   nº:   013/2016                                     Fundo   repassador:   FMAS   nº   003/2017; 

II. PMBC   TC   nº:   005/2017 Fundo   repassador:   FMDCA   nº   005/2017; 
III. PMBC   TC   nº:   006/2017 Fundo   repassador:   FMDCA   nº   006/2017 

 
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,             
ante as especificações contidas nos termos 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   pela   Sra.   Vanessa   Fiorini; 
● Iniciamos a visita questionando sobre se alguma medida foi tomada em relação            

às faltas dos usuários estarem sendo contadas como atendimento prestado e a            
forma   como   é   aferida   a   presença   dos   usuários. 

● Em relação as faltas, foi relatado que irão adequar a forma como contabilizam as              
informações, porém a Sra. Vanessa relatou que irá reduzir as metas para            
compensar a diminuição dos atendimentos que não são contabilizados quando os           
pacientes   faltam. 

● A Sra. Vanessa nos relatou que estão tentando impor um cartão de assinatura             
para que os usuários assinem em todos os atendimentos que comparecerem,           
porém afirmou que há resistência dos profissionais e dos pais e pacientes pela             
demora na coleta das assinatura, refletindo na diminuição da qualidade técnica do            
trabalho   prestado   pelos   profissionais. 

● Há o estudo da possibilidade de implementar um relógio biométrico para aferição            
da presença dos usuários, porém necessitam de recursos financeiros para          
implementação   de   tal   tecnologia. 

● Realizamos a análise do plano de trabalho do Termo de Colaboração FMAS            
003/2017. 

● São atendidos no momento no escopo desse plano de trabalho 38 pessoas,            
porém   o   município   firmou   o   Termo   de   Colaboração   para   20   somente. 

● Não há a divisão ou categorização entre os 38 pacientes atendidos, quais são os              
20   atendidos   e   financiados   pelo   município   e   os   18   que   são   atendidos   pela   APAE. 
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● A Sra. Vanessa nos relatou que 70% de toda a população de pacientes da APAE               
estão cadastrados no CAD Único e a maior parte dos pacientes é o público-alvo              
das   políticas   de   assistência   social. 

● A APAE relatou o cumprimento da meta que define a participação ou realização             
de atividades comunitárias, onde a instituição participou de 02 eventos desde a            
assinatura   do   termo. 

● Nos foi apresentada a tabela onde é contabilizado todos os atendimentos           
realizada pela equipe (01 assistente social, 01 psicólogo(a) e 01 terapeuta           
ocupacional). Sendo registrado atendimentos individuais de serviço social,        
psicológico, oficinas socioeducativas, visitas domiciliares e outros tipos de         
atendimentos   necessários. 

● Foi comentado sobre a falta de clareza dos planos de trabalho, em geral, que não               
definem determinadas metas, como por exemplo o que caracteriza um          
atendimento de serviço social? Quais seriam consideradas ações de serviço          
social?   Visitas   domiciliares?   Ligações   para   INSS?  

● As reuniões sobre autodefensoria ocorrem diariamente, porém a Sra. Vanessa          
comentou do desejo de alterar para grupos em vez de realizar reuniões abertas e              
que iria oficializar o Conselho Municipal de Assistência Social, buscando tal           
alteração. 

● Em relação as reuniões intersetoriais, foi relatado que ocorrem conforme          
demanda ou quando alguém da rede solicita alguma informação, porém são           
esporádicas e sem regularidade. As reuniões mais comuns são com a Secretaria            
de   Saúde   para   a   montagem   do   protocolo   -   prontuário. 

● A Sra. Vanessa sugeriu que a Prefeitura de Balneário Camboriú institui-se um            
sistema online para a prestação de contas e relatórios, eliminando a necessidade            
de   impressão   de   05   vias   dos   relatórios. 

 
 

Desta forma, homologamos o pronunciamento emitido pelo gestor do FMAS e           
FMDCA 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 parceria, com as              
seguintes   ressalvas: 
 

Balneário   Camboriú,   24   de   Outubro   de   2017. 
 

 
 

______________________ 
Soraia   Marli   Cota 

Membro 
Matrícula   18.169 

______________________  
Jackson   Gil   Mello   Capelari  

Membro 
Matrícula   18.694 

   

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 /2 
















