
 

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. 017/2019 
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA 

 
Relatamos que, na data de 08 de Fevereiro de 2019, às 08:20 hrs, realizamos              

diligência na Rua Dom Luiz, nº. 619, Bairro Vila Real, na cidade de Balneário Camboriú,               
cujo endereço corresponde a uma casa cedida à entidade, a qual possui, com esta              
municipalidade, os seguintes Termos de Convênio firmados:  

 
I. Termo de Colaboração  FMDCA 002/2018  - 1º T. A. -  PMBC TC 003/2018 

 
Durante a visita, fomos recepcionados pelo Sr. Márcio, sendo possível constatar, por            

meio de elementos disponíveis no local:  
 

● A entidade não estava prestando atendimento às crianças, pois o ano letivo            
iniciaria apenas na semana seguinte, devido às férias escolares; 

 
● Atualmente a instituição possui matriculadas 30 crianças no horário da manhã e            

20 crianças no horário vespertino; 
 

● Foi visitado as estruturas que estavam e permanecem sendo utilizadas pela           
entidade até a conclusão da obra anexo; 

 
● Aproveitamos para conhecer e observar as novas estruturas onde serão          

realizados os atendimentos da entidade, onde constatou-se encontrar em fase de           
acabamento e logo disponível para utilização 

 
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: 

 
Balneário Camboriú, 27 de Fevereiro de 2019. 

 

 

_________________________  
Johnny Reinbold Reichardt  

Membro 
Matrícula 34.025 

______________________ 
Ricardo Pereira 

Membro 
Matrícula 18.478 
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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.   038/2019  
ASSOCIAÇÃO   CRISTÃ   REAL   ESPERANÇA  

 
Relatamos  que,  na  data  de  07  de  maio  de  2019,  às  09h30h,  realizamos  diligência  na                

Rua  Dom  Luiz,  nº.  619,  Bairro  Vila  Real,  na  cidade  de  Balneário  Camboriú,  cujo  endereço                
corresponde  a  uma  casa  cedida  à  entidade,  a  qual  possui,  com  esta  municipalidade,  os               
seguintes   Termos   de   Convênio   firmados:   

 
I. Termo   de   Colaboração    FMDCA   002/2018    -   1º   T.   A.   -    PMBC   TC   003/2018  

 
Durante  a  visita,  fomos  recepcionados  pelo  Sr.  Márcio,  sendo  possível  constatar,  por             

meio   de   elementos   disponíveis   no   local:   
 

● A  entidade  estava  atendendo  26  crianças  no  momento,  com  7  profissionais  (1             
administrativo,   1   cozinheira,   5   monitoras)  

 
● 36   crianças   na   fila   de   espera.  

 
● Previsão   do   final   da   reforma   em   120   dias  

 
● Aproveitamos  para  conhecer  e  observar  as  novas  estruturas  onde  serão           

realizados  os  atendimentos  da  entidade,  onde  constatou-se  encontrar  em  fase  de            
acabamento   e   logo   disponível   para   utilização.  

 
● Aproveitamos  o  momento  também  para  repassar  o  relatório  de  homologação  e  os             

pontos   levantados.  
 

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:  

 
Balneário   Camboriú,   07   de   maio   de   2019.  

 

 

_________________________   
Johnny   Reinbold   Reichardt   

Membro  
Matrícula   34.025  

______________________  
Ricardo   Pereira  

Membro  
Matrícula   18.478  
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