






























 

 

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. 050/2018  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA  

 
Relatamos que, na data de 29 de maio de 2018, às 14h00min, realizamos diligência              

na rua Rua 1950 Nº 901, Bairro Centro, Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a              
uma casa, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Parcerias             
firmados:  
 

I. TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 004/2018 - PMBC TC 005/2018 
 

O objetivo precípuo da respectiva diligência, 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 parcerias, 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. Graziela Teixeira, profissional da          
entidade; 

 
● Foi observado que estabeleceram formulários para controle de atendimentos e          

comprovação do atingimento das metas do plano de trabalho; 
 

● Meta 01: “Elaborar e executar 02 cursos preparatórios para 40 postulantes à            
adoção”, observamos a lista de presença no mês de abril do curso com 20              
postulantes, sendo que 13 se mostravam assíduos. 

 
● Meta 02: “Executar 140 atendimentos psicológicos, jurídicos, médico e sócio          

assistencial…”, essa meta dividida por 12 meses seriam 20 atendimentos          
mensais, pela lista apresentada foi possível apurar 19 atendimentos em          
abril/2018; 

 
● Meta 03: “Promover 11 encontros do Grupão (um por mês) de modo a atender              

250 (média 22 pessoas por grupão) pais e postulantes a adoção…”, conforme            
lista apresentada ocorreu o grupão no dia 21 de maio de 2018 e 116 pessoas               
estiveram presentes. 

 
● Meta 04: “Acolher e acompanhar 40 postulantes do curso….”, não pudemos           

observar o cumprimento dessa meta; 
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● Meta 05: “Realizar pelo menos 2 eventos ou campanhas …”, foi realizado no dia              
26/05/2018, no Shopping Balneário Camboriú, uma palestra sobre Filhos e          
Saúde; 

 
● Dessa forma, a meta 4 não foi cumprida ou não foi possível observar o              

cumprimento; 
 

● A documentação apresentada referente ao cumprimento das metas 01, 02 e 03            
encontra-se arquivada junto ao empenho na Secretaria de Inclusão Social. 

 
 

Desta forma 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, mas              
sendo necessário a readequação do seguinte: 

 
 

 
● Providenciar comprovação da meta 4 constante no plano de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2018. 
 

 
  
 
 

______________________ 
Francisco P. Ferreira Junior 

Matrícula 34.439 

______________________ 
Gentil Pedro Gai 

Matrícula nº 18.003 
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 070/2018  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA  

 
Relatamos que, na data de 29 de maio de 2018, às 14h00min, realizamos diligência              

na rua Rua 1950 Nº 901, Bairro Centro, Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a              
uma casa, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Parcerias             
firmados:  
 

I. TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 004/2018 - PMBC TC 005/2018 
 

O objetivo precípuo da respectiva diligência, 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 parcerias, 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. Graziela Teixeira, profissional da          
entidade; 

 
● Foi observado que estabeleceram formulários para controle de atendimentos e          

comprovação do atingimento das metas do plano de trabalho; 
 

● Meta 01: “Elaborar e executar 02 cursos preparatórios para 40 postulantes à            
adoção”, observamos a lista de presença no mês de abril do curso com 20              
postulantes, sendo que 13 se mostravam assíduos. 

 
● Meta 02: “Executar 140 atendimentos psicológicos, jurídicos, médico e sócio          

assistencial…”, essa meta dividida por 12 meses seriam 20 atendimentos          
mensais, pela lista apresentada foi possível apurar 19 atendimentos em          
abril/2018; 

 
● Meta 03: “Promover 11 encontros do Grupão (um por mês) de modo a atender              

250 (média 22 pessoas por grupão) pais e postulantes a adoção…”, conforme            
lista apresentada ocorreu o grupão no dia 21 de maio de 2018 e 116 pessoas               
estiveram presentes. 

 
● Meta 04: “Acolher e acompanhar 40 postulantes do curso….”, não pudemos           

observar o cumprimento dessa meta; 
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● Meta 05: “Realizar pelo menos 2 eventos ou campanhas …”, foi realizado no dia              
26/05/2018, no Shopping Balneário Camboriú, uma palestra sobre Filhos e          
Saúde; 

 
● Dessa forma, a meta 4 não foi cumprida ou não foi possível observar o              

cumprimento; 
 

● A documentação apresentada referente ao cumprimento das metas 01, 02 e 03            
encontra-se arquivada junto ao empenho na Secretaria de Inclusão Social. 

 
 

Desta forma 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, mas              
sendo necessário a readequação do seguinte: 

 
 

 
● Providenciar comprovação da meta 4 constante no plano de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2018. 
 

 
  
 
 

______________________ 
Francisco P. Ferreira Junior 

Matrícula 34.439 

______________________ 
Gentil Pedro Gai 

Matrícula nº 18.003 
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