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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Decreto nº 9.465/2019 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 054/2020  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  

 
Relatamos que, na data de 27 de abril de 2020, através de contato telefônico com a                

entidade pelo número 33670636, temos a relatar o que segue:  
 

I. TC FMAS 003/2018 1° Termo Aditivo -  
 

II. TC FMDCA 005/2019  
 

III. TC FMDCA 006/2019  
 

Em contato telefônico, atendendo as determinações por conta do COVID-19,          
pudemos recolher as seguintes informações através da sua coordenadora Carla Abes: 

 
 

● Desde o início da Pandemia e das determinações tanto do Ministério da Saúde             
quanto do Governo do Estado, a instituição tem realizado seus atendimentos de            
forma remota, usando plataformas e outros meios de comunicação com os           
usuários de seus serviços. 

 
● A equipe técnica foi mantida, pois os atendimentos exigem uma demanda de            

trabalho, sendo algumas vezes realizados de forma remota, em outras, exigindo a            
presença do profissional na sede da instituição 

 
● a Coordenador explicou que por se tratar de um público que compõe o grupo de               

risco e das atividades oferecidas, o atendimento presencial não se faz possível 
 

● Também foi informado que novas estratégias estão sendo pensadas para uma           
adequação à nova realidade imposta pela pandemia. 

 
Desta forma verificamos que, por meio de contato telefônico, que a entidade seguiu os               

decretos de distanciamento social no período e tem buscado formas de cumprir de forma              
remota as atividades dos planos de trabalho e termos de convênio. 

 
 

Balneário Camboriú, 29 de abril  de 2020. 
 

________________________  
 Marcelo Severino 

Membro 
Matrícula 3611 

______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula 34.025 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Decreto nº 9.465/2019 

 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 076/2020  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  

 
Relatamos que, na data de 27 de maiol de 2020, através de contato telefônico com a                

entidade pelo número 33670636, temos a relatar o que segue:  
 

I. TC FMAS 003/2018 1° Termo Aditivo -  
 

II. TC FMDCA 005/2019  
 

III. TC FMDCA 006/2019  
 

Em contato telefônico, atendendo as determinações por conta do COVID-19,          
pudemos recolher as seguintes informações através da sua coordenadora Carla Abes: 

 
 

● Desde o início da Pandemia e das determinações tanto do Ministério da Saúde             
quanto do Governo do Estado, a instituição tem realizado seus atendimentos de            
forma remota, usando plataformas e outros meios de comunicação com os           
usuários de seus serviços. 

 
● A equipe técnica foi mantida, pois os atendimentos exigem uma demanda de            

trabalho, sendo algumas vezes realizados de forma remota, em outras, exigindo a            
presença do profissional na sede da instituição 

 
● A Coordenador explicou que por se tratar de um público que compõe o grupo de               

risco e das atividades oferecidas, o atendimento presencial não se faz possível,            
tendo feito uma tentativa para o atendimento presencial, não obtendo resultados           
que deixasse a instituição segura para continuar com este tipo de atendimento; 

 
● Por outro lado, as avaliações iniciais referenciadas a partir da Secretaria da            

Saúde ocorrem de forma presencial. 
 

● A parte administrativa está trabalhando em forma de revezamento, garantindo o           
atendimento da instituição normalmente. 

 
● Cabe salientar que as informações repassados, bem como fotos, outros          
registros e comprovações serão formalizadas também por envio de email. 
 
 

Desta forma verificamos que, por meio de contato telefônico, que a entidade seguiu os               
decretos de distanciamento social no período e tem buscado formas de cumprir de forma              
remota as atividades dos planos de trabalho e termos de convênio. 

 
 

Balneário Camboriú, 27 de maio  de 2020. 
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________________________  
 Marcelo Severino 

Membro 
Matrícula 3611 

______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula 34.025 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 036/2020  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  

 
Relatamos que, na data de 29 de julho de 2020, através de contato telefônico com a                

entidade pelo número 33670636, temos a relatar o que segue:  
 

I. TC FMAS 003/2018 1° Termo Aditivo -  
 

II. TC FMDCA 005/2019  
 

III. TC FMDCA 006/2019  
 

Em contato telefônico, atendendo as determinações por conta do COVID-19,          
pudemos recolher as seguintes informações através da sua coordenadora Carla Abes: 

 
 

● Desde o início da Pandemia e das determinações tanto do Ministério da Saúde             
quanto do Governo do Estado, a instituição tem realizado seus atendimentos de            
forma remota, usando plataformas e outros meios de comunicação com os           
usuários de seus serviços, o que continua até o momento. 

 
● Como relatado no relatório anterior, toda a equipe técnica foi mantida, porém,            

relatado que na semana passada houve 03 casos de Covid-19 entre a equipe de              
trabalho, o que obrigou a afastar os funcionários positivados, sanitizar as           
instalações, suspender todo e qualquer tipo de atendimento no local, além de            
testar todos os demais funcionários da instituição, como preconizam os protocolos           
para esses casos; 

 
● Os atendimentos retornaram essa semana, com a inclusão de uma nova           

estratégia que é o envio de maletas pedagógicas para as residências, para que             
as famílias possam realizar algumas atividades em casa como forma de não            
interrupção dos tratamentos. 

 
 

● A parte administrativa continua trabalhando em forma de revezamento, garantindo          
o atendimento da instituição normalmente. 

 
● Cabe salientar que as informações repassados, bem como fotos, outros          
registros e comprovações serão formalizadas também por envio de email. 
 
 

Desta forma verificamos que, por meio de contato telefônico, que a entidade seguiu os               
decretos de distanciamento social no período e tem buscado formas de cumprir de forma              
remota as atividades dos planos de trabalho e termos de convênio. 

 
 

Balneário Camboriú, 29 de julho  de 2020. 
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________________________  

 Marcelo Severino 
Membro 

Matrícula 3611 

______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula 34.025 
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ESTADO   DE   SANTA   CATARINA  
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ  
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL  
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO  
Decreto   nº   9.465/2019  

 

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   025/2020   
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE   

 
 
Relatamos  que,  nos  dias  19  e  20  de  Agosto  de  2020,  realizamos  contato  telefônico               

por  meio  do  número  (47)  33670636  pertencente  a  entidade.  De  acordo  com  a  Sra.  Noemi,  a                 
responsável  não  se  encontrava  no  local,  informando  o  celular  (47)  999507513  para  contato              
com  a  coordenadora  Carla  Abes.  A  entidade  possui  firmado  os  seguintes  Termos  de              
Convênio:   

 
I. TC   FMAS   003/2018   1°   Termo   Aditivo   

 
II. TC   FMDCA   005/2019   

 
III. TC   FMDCA   006/2019   

 
Diante  da  pandemia  do  novo  Covid-19,  a  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação,             

realizou  contato  telefônico  sem  prévio  agendamento  e  posteriormente  por  e-mail,  em  que  o              
Sras.   Carla   e   Vanessa,   nos   relatou   as   seguintes   informações:  

 
 

● Diante  dos  casos  de  Covid-19  entre  os  colaboradores  da  equipe,  a  entidade             
realizou  os  protocolos  de  segurança,  e  retornou  os  atendimentos  totalmente  de            
forma   remota;  

 
● Os  profissionais  realizam  os  atendimentos  semanalmente  por  meio  do  aplicativo           

WhatsApp,  enviando  vídeos  aos  usuários.  A  família,  ao  receber  o  conteúdo,            
realiza  as  atividades  e  reenvia  vídeos  e  imagens  com  as  orientações  repassadas,             
a   fim   de   que   o   profissional   possa   acompanhar;  

 
● A  entidade  realizou  os  atendimentos  também  por  meio  das  “maletas  mágicas”.            

São  pastas  contendo  materiais  pedagógicos  e  de  auxílio,  em  que  são  entregues             
às  residências  pela  Assistente  Social.  Através  do  material  disponibilizado,  às           
famílias  realizam  as  atividades.  Posterior  a  realização  das  atividades,  as  famílias            
enviam   vídeos   com   as   tarefas   aos   profissionais   da   entidade;  

 
● A  parte  administrativa  continua  trabalhando  em  forma  de  revezamento,  garantindo           

o   atendimento   da   instituição   normalmente.  
 

Insta  salientar  que  as  informações  repassados,  bem  como  fotos,  outros  registros  e             
comprovações  e  os  relatórios  referentes  aos  meses  de  Junho  e  Julho  foram  formalizadas              
também   por   envio   de   e-mail,   conforme   anexos   e   tabela   a   seguir:  
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ESTADO   DE   SANTA   CATARINA  
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ  
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL  
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO  
Decreto   nº   9.465/2019  

 

Junho   2020:   PROGRAMA   PDEAR  
 

Especialidade  Idade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Estimulação   Precoce  0   a   5   anos   e   11   meses  35  

Atendimento   Especializado  6   a   17   anos   e   11   meses  37  

Neurologia  0   a   5   anos   e   11   meses  11  

 
 

Especialidade/Atividade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Fisioterapia  129  

Fonoaudiologia  191  

Psicologia  155  

Serviço   Social  233  

Estudos   de   Caso  15  

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda  15  

Reuniões   de   Equipes  05  

Reuniões   Intersetoriais  00  

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação  00  

Atendimentos   Estendidos   01  

Atendimento   Pedagógico  210  

Encaminhamentos   de   Ofício   à   Rede   de   Serviços  06  

Hidroterapia  00  
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Junho   2020:   PROGRAMA   SAESP  
 
 

Especialidade/Atividade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Fisioterapia  180  

Fonoaudiologia  182  

Psicologia  140  

Serviço   Social  227  

Estudos   de   Caso  00  

Reuniões   Psicossociais  00  

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda  02  

Reuniões   de   Equipes  07  

Reuniões   Intersetoriais  06  

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação  04  

Atendimentos   Integrados   Interdisciplinares  00  

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio  07  

Neurologista  10  

Encaminhamentos   de   Ofícios   à   Rede  05  

Hidroterapia  00  

Avaliações   Iniciais  01  

Estudo   de   Caso   para   Decisão   na   Entrada   do   Serviço  00  

Acolhimento,   Triagem   e   Encaminhamento   de   Casos  
Considerados   Não   Público   Alvo   da   APAE  

01  

Número   de   Atendidos   Estimulação   Precoce   -   Diretos  
e   Indiretos  

132  

Total   de   Atendimentos   pelo   Projeto   SAESP  148  
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Julho   2020:   PROGRAMA   PDEAR  
 

Especialidade  Idade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Estimulação   Precoce  0   a   5   anos   e   11   meses  37  

Atendimento   Especializado  6   a   17   anos   e   11   meses  37  

Neurologia  0   a   5   anos   e   11   meses  08  

 
 
 

Especialidade/Atividade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Fisioterapia  115  

Fonoaudiologia  168  

Psicologia  182  

Serviço   Social  215  

Estudos   de   Casos  03  

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda  20  

Reuniões   de   Equipe  03  

Reuniões   Intersetoriais  00  

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação  00  

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio  00  

Atendimento   Pedagógico  20  

Encaminhamentos   de   Ofício   à   Rede   de   Serviços  00  

Hidroterapia  00  
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Julho   2020:   PROGRAMA   SAESP  
 
 

Especialidade/Atividade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Fisioterapia  127  

Fonoaudiologia  35  

Psicologia  117  

Serviço   Social  209  

Estudos   de   Caso  00  

Reuniões   Psicossociais  00  

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda  00  

Reuniões   de   Equipes  04  

Reuniões   Intersetoriais  06  

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação  02  

Atendimentos   Integrados   Interdisciplinares  00  

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio  00  

Neurologia  23  

Encaminhamentos   de   Ofícios   à   Rede  07  

Hidroterapia  00  

Avaliações   Iniciais  00  

Estudo   de   Caso   para   Decisão   na   Entrada   do   Serviço  00  

Acolhimento,   Triagem   e   Encaminhamento   de   Casos  
Considerados   Não   Público   Alvo   da   APAE  

01  

Número   de   Atendidos   Estimulação   Precoce   -   Diretos  
e   Indiretos  

131  

Total   de   Atendimentos   pelo   Projeto   SAESP  148  
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Desta  forma  verificamos  que,  por  meio  de  contato  telefônico,  que  a  entidade  seguiu              
os  decretos  de  distanciamento  social  no  período  e  tem  buscado  formas  de  cumprir  de  forma                
remota   as   atividades   dos   planos   de   trabalho   e   termos   de   convênio.  

 
 

Balneário   Camboriú,   31   de   Agosto    de   2020.  
 
 
 
 
 

__________________________  

Paula   Marília   Turatti  
Membro  

Matrícula   n º    29.283  
 

________________________  

Tamara   Gasperi  
Membro  

Matrícula   n º    32.723  
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   103/2020   
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE   

 
 
Relatamos  que,  no  dia  25  de  Setembro  de  2020,  enviamos  e-mail  à  coordenadora              

Carla  Abes  pelo  endereço  eletrônico  <direcaopedagogicaapaebc@gmail.com>.  A  entidade         
possui   firmado   os   seguintes   Termos   de   Convênio:   

 
I. TC   FMAS   003/2018   1°   Termo   Aditivo   

 
II. TC   FMDCA   005/2019   

 
III. TC   FMDCA   006/2019   

 
Diante  da  pandemia  do  novo  Covid-19,  a  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação,             

recebeu  por  e-mail  em  29  de  Setembro  da  remetente  < projetos.apaebalneario@gmail.com >           
Sra.   Vanessa   Fiorini   as   seguintes   informações:  

 
 

● Os   atendimentos   na   entidade   estão   sendo   realizados   totalmente   de   forma   remota;  
 

● Os  profissionais  realizam  cronograma  de  atividades  dirigidas,  em  que  os  pais,            
responsáveis  e  usuários  realizam  as  atividades  e  enviam  os  vídeos  por  meio  de              
aplicativo   whatsapp.   De   acordo   com   relato   da   profissional   fisioterapeuta:  

 
No  mês  de  agosto  seguimos  com  nossos  atendimentos  de  forma  remota,  sempre  na              
tentativa  de  aprimorar  e  melhorar  nossa  conduta  terapêutica,  na  área  da  fisioterapia,             
mantive  quinzenalmente  o  contato  através  de  vídeo  chamadas,  mais  emissão  de            
vídeos  ilustrativos,  na  outra  semana  áudios  ou  mensagens  escritas  mais  vídeos            
ilustrativos.  

 
● A  entidade  realizou  uma  LIVE  apresentando  o  trabalho  de  Estimulação  Precoce            

na   pandemia   aos   professores   da   Secretaria   de   Educação   de   Balneário   Camboriú;  
 

● Foram  realizadas  duas  reuniões  do  CMDCA,  em  que  os  temas  discutidos  foram:             
O  Plano  de  Ação  para  o  ano  2021  e  Comitê  de  Gestão  Colegiada  da  Rede  de                 
Cuidado  e  Proteção  Social  da  Criança  e  do  Adolescente  vítima  ou  testemunha  de              
violência;  

 
● A  entidade  não  retomou  com  as  visitas  domiciliares  e  o  projeto  “Maleta  Mágica”,              

devido   o   aumento   no   número   de   pessoas   afetadas   pelo   COVID-19;  
 

● O  Programa  “Bebê  Essencial”  atualmente  segue  com  três  crianças  que  são            
atendidas  uma  vez  ao  mês  ou  com  espaçamento  maior,  dependendo  da  idade  da              
criança  e  de  acordo  com  a  Tabela  do  Desenvolvimento  Infantil.  De  acordo  com              
relatório,  são  enviados  fotos  e  vídeos  explicativos  referentes  aos  marcos  do            
desenvolvimento,  à  idade  que  a  criança  se  encontra,  e  são  realizadas  chamadas             
de   vídeo;  
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● A  parte  administrativa  continua  trabalhando  em  forma  de  revezamento,  garantindo           

o   atendimento   da   instituição   normalmente.  
 

Insta  salientar  que  as  informações  repassados,  bem  como  fotos,  outros  registros  e             
comprovações  e  os  relatórios  referentes  ao  mês  de  Agosto  foram  formalizadas  também  por              
envio   de   e-mail,   conforme   dados   das   tabelas   a   seguir:  

 
Agosto   2020:   PROGRAMA   PDEAR  
 

Especialidade  Idade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Estimulação   Precoce  0   a   5   anos   e   11   meses  37  

Atendimento   Especializado  6   a   17   anos   e   11   meses  37  

Neurologia  0   a   5   anos   e   11   meses  10  

 
 
 

Especialidade/Atividade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Fisioterapia  164  

Fonoaudiologia  194  

Psicologia  186  

Serviço   Social  206  

Estudos   de   Casos  03  

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda  26  

Reuniões   de   Equipe  05  

Reuniões   Intersetoriais  00  

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação  01  

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio  00  

Atendimento   Pedagógico  168  

Encaminhamentos   de   Ofício   à   Rede   de   Serviços  09  
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Hidroterapia  00  

 
 
Dificuldades  Encontradas: “Neste  mês  os  problemas  referentes  às  necessidades  básicas  e  saúde             
mental  perduraram,  visto  que  o  esgotamento  começa  a  ser  mais  intenso  para  todos  os  envolvidos                
nesse  processo.  Novos  desafios  surgiram,  tais  como  famílias  com  difícil  entendimento  do  processo              
como  um  todo,  algumas  com  restrições  de  horários  e  outras  apresentando  dificuldades  de              
compreensão.  Assim,  novas  estratégias  estão  sendo  criadas,  diante  da  realidade  atual  e  sempre              
pensando  no  que  é  melhor  para  cada  família.  Esta  linha  de  frente,  composta  por  Coordenação  e                 
Assistência  Social,  é  o  que  tem  nos  dado  o  caminho  a  percorrer,  para  não  deixar  de  alcançar  da                   
melhor  forma  possível  o  desenvolvimento  da  criança.  A  principal  estratégia  deste  mês  foi  passar  a                
atender  duas  crianças,  que  famílias  as  não  estavam  conseguindo  realizar  as  atividades  com  as               
crianças  de  forma  correta,  através  de  chamada  de  vídeo  pelo  whatsapp  ao  vivo.  As  atividades  são                 
passadas  pelo  terapeuta  fazendo  as  intervenções  diretas.  Esta  estratégia  está  sendo  excelente.             
Estes  atendimentos  passaram  a  atingir  os  objetivos  com  os  usuários,  ganharam  mais  qualidade  e               
funcionalidade   para   as   famílias.”  

 
 
Agosto   2020:   PROGRAMA   SAESP  
 
 

Especialidade/Atividade  Número   de   Atendimentos  
Realizados  

Fisioterapia  165  

Fonoaudiologia  173  

Psicologia  172  

Serviço   Social  296  

Estudos   de   Caso  00  

Reuniões   Psicossociais  00  

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda  00  

Reuniões   de   Equipes  06  

Reuniões   Intersetoriais  07  

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação  05  

Atendimentos   Integrados   Interdisciplinares  00  

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio  00  

Neurologia  17  
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Encaminhamentos   de   Ofícios   à   Rede  07  

Hidroterapia  00  

Avaliações   Iniciais  00  

Estudo   de   Caso   para   Decisão   na   Entrada   do   Serviço  00  

Acolhimento,   Triagem   e   Encaminhamento   de   Casos  
Considerados   Não   Público   Alvo   da   APAE  

01  

Número   de   Atendidos   Estimulação   Precoce   -   Diretos  
e   Indiretos  

37  

Total   de   Atendimentos   pelo   Projeto   SAESP   -  
crianças/adolescentes/familiares  

148  

 
● Visando  aprimorar  as  técnicas  utilizadas  no  atendimento  em  fisioterapia,  foram           

desenvolvidas  estratégias  em  utilizar  jogos  e  acessórios  de  objetos  reciclados  para            
enviar  aos  usuários,  a  fim  de  que  as  atividades  sejam  de  forma  lúdica  e  produtiva  ao                 
paciente;  
 
Desta  forma  verificamos  que  a  entidade  seguiu  os  decretos  de  distanciamento  social             

no  período  e  tem  buscado  formas  de  cumprir  de  forma  remota  as  atividades  dos  planos  de                 
trabalho   e   termos   de   convênio.  

 
 

Balneário   Camboriú,   29   de   Setembro    de   2020.  
 
 
 
 
 

__________________________  

Paula   Marília   Turatti  
Membro  

Matrícula   n º    29.283  
 

________________________  

Tamara   Gasperi  
Membro  

Matrícula   n º    32.723  
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   124/2020     
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE     

  
  

Relatamos  que,  no  dia  27  de  Outubro  de  2020,  recebemos  via  e-mail              
<projetos.apaebalneario@gmail.com>  as  informações  dos  atendimentos  realizados  no  mês          
de   Setembro   do   corrente   ano.   A   entidade   possui   firmado   os   seguintes   Termos   de   Convênio:     

  
I. TC   FMAS   003/2018   1°   Termo   Aditivo     

  
II. TC   FMDCA   005/2019     

  
III. TC   FMDCA   006/2019     

  
Diante  da  pandemia  do  novo  Covid-19,  a  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação,              

realizou   contato   com   a   Sra.   Vanessa   Fiorini,   em   que   nos   relatou   as   seguintes   informações:   
  
  

● Os  atendimentos  na  entidade  estão  sendo  realizados  totalmente  de  forma  remota,             
conforme  relatório  enviado:  “ Os  atendimentos  seguem  de  maneira  remota  e  via             
aplicativo  whatsapp.  As  estratégias  usadas  permanecem  sendo  vídeos          
explicativos,  imagens,  mensagens  de  texto,  áudio,  links  do  youtube  e  músicas.  As              
devolutivas,  por  parte  dos  responsáveis,  continuam  através  de  vídeos  das            
crianças  realizando  o  que  foi  proposto,  garantindo  desta  forma  a  presença  no              
atendimento.”;   

  
● De  acordo  com  a  entidade  o  Projeto  Maleta  Mágica  continuou  no  mês  de               

Setembro:   “Foram  entregues  para  algumas  famílias  em  suas  residências,           
materiais  e  objetos  para  auxiliarem  nos  atendimentos,  proporcionando  melhor           
qualidade.  São  empréstimos  que  ao  final  do  atendimento  remoto  deverão  ser             
devolvidos.”   

  
● O  Programa  Bebê  Essencial  segue  com  três  crianças  em  atendimento,  das  quais              

uma  tem  atendimento  uma  vez  ao  mês  e  duas  com  espaçamento  maior  de  acordo                
com  a  Tabela  do  Desenvolvimento  Infantil.  São  enviados  vídeos  explicativos            
referentes  aos  marcos  do  desenvolvimento  no  qual  cada  criança  se  encontra             
fotos  e  chamadas  de  vídeo,  quando  necessário.  Todas  as  famílias  estão             
realizando   as   observações   de   seus   filhos   de   acordo   com   o   que   são   orientadas.   

  
● No  mês  de  setembro  foram  encaminhados  vídeos  informativos  dos  seguintes           

temas:  Rede  de  apoio  Casa  da  Mulher  e  suas  atividades,  retorno  do  INSS  e  o                 
novo   valor   do   Auxílio   Emergencial.   

  
● De  acordo  com  o  relatório  enviado,  a  entidade  realizou  pesquisa:   “Foram             

enviadas  as  famílias  uma  pesquisa  de  opinião  onde  o  contexto  foi  saber  se               
havendo  o  retorno  das  atividades  presenciais  se  as  crianças  retornariam  para             
atendimento.  O  resultado  foi  o  seguinte,  das  29  famílias  consultadas,  23  disseram              
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sim,   3   não,   1   não   soube   dizer   e   2   não   responderam.”   

● Ocorreram  duas  reuniões  do  CMDCA  neste  mês,  que  entre  os  temas  foram              
discutidos  o  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e              
Apresentação   da   Plataforma   Nacional   Atados   Voluntários.   

  
  

Insta  salientar  que  as  informações  repassados,  bem  como  fotos,  outros  registros  e              
comprovações  e  os  relatórios  referentes  ao  mês  de  Setembro  foram  formalizadas  também              
por   envio   de   e-mail,   conforme   dados   das   tabelas   a   seguir:   

  
  

SETEMBRO   2020:   PROGRAMA   PDEAR   
  

Especialidade   Idade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Estimulação   Precoce   0   a   5   anos   e   11   meses   35   

Atendimento   Especializado   6   a   17   anos   e   11   meses   33   

Neurologia   0   a   5   anos   e   11   meses   14   

  
  
  

Especialidade/Atividade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Fisioterapia   88   

Fonoaudiologia   239   

Psicologia   209   

Serviço   Social   220   

Estudos   de   Casos   04   

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda   04   

Reuniões   de   Equipe   04   

Reuniões   Intersetoriais   01   

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação   01   

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio   00   
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ESTADO   DE   SANTA   CATARINA   
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ   
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO   
Decreto   nº   9.465/2019   

  

Atendimento   Pedagógico   212   

Encaminhamentos   de   Ofício   à   Rede   de   Serviços   06   

Hidroterapia   00   

  
  

Dados  qualitativos:  “Durante  o  mês  de  setembro  a  pedagogia  trabalhou  com  os  temas:  música,                
expressão  corporal,  ritmo,  atenção  e  memória.  Em  reunião  de  equipe  foi  ressaltada  a  importância  de                 
levar  as  crianças,  com  segurança  e  consentimento  da  família,  para  ambientes  externos.  A  inclusão                
de  atividades  externas  neste  mês  se  deu  ao  fato  que  na  coleta  de  dados  ocorridos  no  início  deste                    
semestre  percebemos  que  muitas  famílias  não  estão  conseguindo  incluir  práticas  ao  ar  livre  na  rotina                 
das  crianças,  apesar  de  já  terem  sido  orientadas  para  isso  por  vários  profissionais  da  equipe.  Neste                  
sentido  foi  planejada  a  atividade:  "Caminhando,  observando  e  construindo  a  partir  das  minhas               
percepções”  com  o  intuito  de  caminhar,  observar,  apontar  e  nomear  o  meio  em  que  se  vivem  ao                   
redor  da  casa  de  cada  um.  Coletaram  folhas  para  em  casa  trabalhar  atributos  como:  textura,                 
tamanho,  quantidade  e  a  representação  de  uma  árvore  através  de  um  trabalho  de  colagem  das                 
folhas  colhidas  em  um  papel.  Desta  forma  trabalhamos  as  percepções  dos  alunos  relacionados  ao                
meio  em  que  vivem  e  a  possibilidade  de  representar  no  papel  através  da  colagem.  Reforçamos  as                  
saídas  em  ambientes  externos,  com  os  objetivos  de  trabalhar  a  coordenação  motora  ampla,               
reconhecimento  dos  numerais  e  o  movimento  da  grafia  dos  mesmos,  bem  como  relacionar  numeral  a                 
quantidade,  escrevendo,  desenhando  e  contornando  com  dedos,  mãos  e  corpo  na  areia.  Com  a                
brincadeira  do  “CHEFE  MANDOU”  propomos  resgatar  o  lúdico  a  brincadeira  entre  família  e  criança,                
objetivando  seguir  regras,  atenção,  compreensão  de  ordens  simples,  entendimento  do  jogo  sendo  o               
chefe  trabalhando  ordens  externas.  Terminamos  o  mês  introduzindo  um  tema  que  daremos              
continuidade  nos  próximos  meses,  “Minha  história,  minha  identidade"  cujo  objetivo  é  que  a  criança                
conheça  a  história  de  como  foi  escolhido  o  seu  nome,  como  também  dar  oportunidade  às  mães                  
narrarem  fatos  vivenciados  por  elas.  É  uma  ótima  oportunidade  de  treinarem  a  narrativa  para  seus                 
filhos,  desenvolver  a  atenção,  a  memória,  e  o  saber  ouvir.  As  pedagogas  realizam  vídeos  curtos  com                  
a  preocupação  de  deixar  claro  o  objetivo  da  atividade,  se  houver  necessidade  complementam  com                
mensagens  escritas  ou  chamadas  de  vídeo  com  o  intuito  de  esclarecer,  manter  a  proximidade  e                 
fortalecer   o   vínculo   da   profissional   com   a   família.”   

  

Dificuldades  encontradas:  “Mês  de  Setembro  e  com  ele  permeia  a  certeza  de  que  não  mais                 
retornaremos  aos  atendimentos  presenciais  em  2020.  Por  vezes  nos  angustia  pensar  essa              
questão,  pois  muito  daquilo  que  oportunizamos  no  presencial  não  é  possível  oferecer  no  online                
devido  a  fatores  diversos  como  falta  de  recursos  e  materiais  na  casa  do  usuário,  disponibilidade                 
dos  responsáveis  e  não  entendimento  por  parte  das  famílias,  das  atividades  on-line  enviadas  como                
essenciais  para  as  crianças.  Isto  afeta  diretamente  o  desenvolvimento  das  crianças  que  precisam               
de  estímulos  constantes,  diários  e  apoio  para  alcançarem  suas  aquisições  cognitivas,  motoras,              
sociais,  emocionais  e  de  comunicação.  Nosso  objetivo  maior  segue  sendo,  cada  dia  mais  forte,                
atingir  a  consciência  das  famílias  dos  usuários,  mostrando  através  de  cada  atendimento  que               
proporcionar  momentos  de  estimulação  não  são  difíceis  e  que  devem  fazer  parte  da  rotina  diária  de                  
cada   família.”   
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ESTADO   DE   SANTA   CATARINA   
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ   
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO   
Decreto   nº   9.465/2019   

  

SETEMBRO   2020:   PROGRAMA   SAESP   
  
  

Especialidade/Atividade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Fisioterapia   165   

Fonoaudiologia   173   

Psicologia   200   

Serviço   Social   243   

Estudos   de   Caso   32   

Reuniões   Psicossociais   00   

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda   00   

Reuniões   de   Equipes   07   

Reuniões   Intersetoriais   05   

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação   06   

Atendimentos   Integrados   Interdisciplinares   00   

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio   32   

Neurologia   18   

Encaminhamentos   de   Ofícios   à   Rede   04   

Hidroterapia   00   

Avaliações   Iniciais   02   

Estudo   de   Caso   para   Decisão   na   Entrada   do   Serviço   00   

Acolhimento,   Triagem   e   Encaminhamento   de   Casos   
Considerados   Não   Público   Alvo   da   APAE   

02   

Número   de   Atendidos   Estimulação   Precoce   -   Diretos   
e   Indiretos   

35   

Total   de   Atendimentos   pelo   Projeto   SAESP   -   
crianças/adolescentes/familiares   

108   
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ESTADO   DE   SANTA   CATARINA   
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ   
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO   
Decreto   nº   9.465/2019   

  

Dados  qualitativos:  “Atualmente  o  SAESP  atende  em  torno  de  37  famílias  e  a  equipe  é  composta                  
por  fonoaudióloga,  fisioterapeuta,  psicóloga,  assistente  social  e  coordenação,  trabalhando  de  forma             
multi  e  interdisciplinar.  Salienta-se  que  esta  mesma  equipe  atende  a  estas  famílias  desde  o  início                 
de  2018.  Sendo  assim,  torna-se  mais  profícuo  o  atendimento  a  distância,  pois  os  vínculos  já                 
estavam   estreitados.   

Neste  mês  entregamos  os  materiais  pedagógicos  que  foram  construídos  de  sucata  pela  equipe  do                
SAESP  a  todos  os  usuários  do  programa,  pensamos  nesta  estratégia  para  estimular  aos  pais  as                 
brincadeiras  e  interações  com  os  usuários  não  só  no  período  de  meia  hora  de  atendimento                 
semanal  nas  especialidades  mas  também  para  que  eles  tenham  acesso  ao  material  pedagógico               
lúdico  para  que  usem  a  criatividade  na  montagem  de  jogos,  para  que  trabalhem  esquema  corporal                 
em  jogos  amplos  e  não  fiquem  somente  fazendo  o  uso  de  telas  após  os  atendimentos.                 
Conseguimos  realizar  neste  mês  de  setembro  os  estudos  de  caso  de  todos  os  alunos  inseridos  no                  
programa.  O  retorno  dado  pelas  famílias,  neste  momento  de  pandemia,  continua  acontecendo              
através  de  vídeos  e  fotos,  através  dos  quais  a  equipe  avalia  o  nível  de  evolução  das  crianças  e                    
adolescentes  atendidos  pelo  SAESP.  Tal  evolução  está  diretamente  ligada  ao  empenho  familiar  de               
trabalhar  em  conjunto  com  a  equipe.  Nos  estudos  de  caso  realizados  uma  vez  por  semana  através                  
de  vídeo  chamadas  são  discutidos  pela  equipe  a  evolução  geral  de  cada  usuário,  assim  como  as                  
estratégias  a  serem  utilizadas,  respeitando  as  particularidades  de  cada  família  e,  sempre  buscando               
atingir  os  objetivos  traçados  no  plano  político  institucional  do  programa  SAESP.  Os  profissionais  do                
Programa  SAESP  continuam  trabalhando  para  alcançar  os  propósitos  estabelecidos  para  cada             
área  em  particular,  mas  concomitantemente  olhando  como  um  todo,  dando  retorno  para  as  famílias                
e   mostrando   a   importância   do   engajamento   destas   para   com   o   programa.”   

Dificuldades  encontradas:  “Ainda  persistem  a  falta  de  devolutivas  das  atividades  propostas  aos              
usuários,  continuamos  com  chamadas  de  vídeo,  enviando  materiais  digitados  e  acrescentamos             
atividades  pedagógicas  de  materiais  de  sucatas  para  que  os  pais  realizem  em  casa  as  atividades                 
com  os  filhos,  ou  para  que  estes  tenham  outras  formas  de  brincar,  porém,  conforme  já  citamos  em                   
outros  momentos  são  imensas  às  dificuldades  que  estas  famílias  enfrentam,  pois  o  progresso  de                
nossos  usuários  se  dá  em  um  tempo  diferenciado,  necessitando  de  persistência  dos  cuidadores  e                
que  acreditem  nas  possibilidades  de  suas  crianças  e  ou  adolescente  e  neste  modelo  de                
atendimento   sabemos   que   há   muita   complexidade   envolvida.   É   um   desafio.”   
  

  
Desta  forma  verificamos  que  a  entidade  seguiu  os  decretos  de  distanciamento  social              

no  período  e  tem  buscado  formas  de  cumprir  de  forma  remota  as  atividades  dos  planos  de                  
trabalho   e   termos   de   convênio.   

  
Balneário   Camboriú,   28   de   Outubro    de   2020.   

  

  

  

__________________________   

Paula   Marília   Turatti   
Membro   

Matrícula   n º    29.283   

________________________   

Tamara   Gasperi   
Membro   

Matrícula   n º    32.723   
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   146/2020     
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE     

  
  

Relatamos  que,  no  dia  27  de  Novembro  de  2020,  recebemos  via  e-mail              
<projetos.apaebalneario@gmail.com>  as  informações  dos  atendimentos  realizados  no  mês          
de   Outubro   do   corrente   ano.   A   entidade   possui   firmado   os   seguintes   Termos   de   Convênio:     

  
I. TC   FMAS   003/2018   1°   Termo   Aditivo     

  
II. TC   FMDCA   005/2019     

  
III. TC   FMDCA   006/2019     

  
Diante  da  pandemia  do  novo  Covid-19,  a  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação,              

realizou   contato   com   a   Sra.   Vanessa   Fiorini,   em   que   nos   relatou   as   seguintes   informações:   
  
  

● Os   atendimentos   na   entidade   estão   sendo   realizados   totalmente   de   forma   remota ;   
  

● De   acordo   com   a   entidade   o   Projeto   Maleta   Mágica   continuou   no   mês   de   Outubro;   
  

● O   Programa   Bebê   Essencial   está   com   três   crianças   em   atendimento;   
  

● No  mês  de  Outubro  foram  realizadas  três  visitas  domiciliares  ao  longo  do  mês               
pela   equipe   de   psicologia   e   assistência   social;   

  
● De  acordo  com  o  relatório  enviado,  a  entidade  presenteou  as  crianças  atendidas              

pela  Estimulação  Precoce  em  comemoração  ao  dia  das  crianças,  foram            
entregues  22  lousas  e  8  molas,  além  de  um  saquinho  de  doce,  relatando  que  foi                 
perceptível   que   essa   ação   foi   recebida   de   forma   muito   positiva   pelas   famílias;   

  
● Ocorreram  duas  reuniões  do  CMDCA  nos  dias  06  e  20/10/2020  e  uma  reunião               

com   a   equipe   do   CREAS   e   da   Saúde   estratégia   da   Família;   
  

  
Insta  salientar  que  as  informações  repassados,  bem  como  fotos,  outros  registros  e              

comprovações  e  os  relatórios  referentes  ao  mês  de  Outubro  foram  formalizadas  também              
por   envio   de   e-mail,   conforme   dados   das   tabelas   a   seguir:   
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OUTUBRO   2020:   PROGRAMA   PDEAR   
  

  
  
  

  
  

Dados  qualitativos:  “Iniciamos  o  mês  de  outubro  com  a  proposta  diferenciada  de  trabalhar  com  as                 
famílias  o  mês  das  crianças.  Desta  maneira  cada  especialidade  ficou  responsável  por  um  tema:                
Fisioterapia  com  brincadeiras,  Fonoaudiologia  com  músicas,  Psicologia  com  poemas  e  a  Pedagogia              
com  a  Contação  de  Histórias.  O  grande  objetivo  deste  trabalho  foi  resgatar  a  afetividade,  momentos                 
em  família  e  relembrar  momentos  da  infância  dos  pais  e  responsáveis.  Diante  do  que  foi  proposto                  
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Especialidade   Idade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Estimulação   Precoce   0   a   5   anos   e   11   meses   35   

Atendimento   Especializado   6   a   17   anos   e   11   meses   33   

Neurologia   0   a   5   anos   e   11   meses   13   

Especialidade/Atividade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Fisioterapia   170   

Fonoaudiologia   192   

Psicologia   228   

Serviço   Social   233   

Estudos   de   Casos   11   

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda   29   

Reuniões   de   Equipe   03   

Reuniões   Intersetoriais   01   

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação   00   

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio   03   

Atendimento   Pedagógico   164   

Encaminhamentos   de   Ofício   à   Rede   de   Serviços   00   

Hidroterapia   00   



/

  

  

percebe-se  famílias  se  esforçando  para  trazer  à  memória  o  que  acontecia  na  sua  infância  e                 
demonstrando  prazer  nisso  e  mostrando  com  alegria  aos  seus  filhos.  Algumas  famílias  destacaram               
ter  sido  uma  experiência  maravilhosa,  pois  resgatar  aquilo  que  faziam  na  infância  abre  possibilidades                
para  realizar  com  seus  filhos  o  que  mais  gostavam  de  fazer  quando  crianças.  Demonstraram  grande                 
entusiasmo  e,  desta  forma,  a  afetividade  que  estava  adormecida  por  motivos  do  contexto  atual  da                 
pandemia  voltou  a  fazer  parte  do  cotidiano  das  famílias  da  Estimulação  Precoce.  Os  atendimentos                
seguiram  de  maneira  remota,  via  aplicativo  whatsapp.  As  estratégias  usadas  permaneceram  com              
vídeos  explicativos,  imagens,  mensagens  de  texto,  áudios,  links  do  youtube  e  livros  em  PDF.  As                 
devolutivas,  por  parte  dos  responsáveis,  continuaram  através  de  vídeos  das  crianças  realizando  o               
que   foi   proposto,   garantindo   desta   forma   a   presença   no   atendimento.”   

  

Dificuldades  encontradas:  “No  mês  de  outubro  tivemos  algumas  famílias  com  problemas             
pessoais  e  de  saúde  que  acabou  atingindo  nas  devolutivas  das  atividades.  Isso  nos  preocupa                
imensamente,  pois  o  estímulo  que  deve  ser  constante  não  acontece  e  a  criança  vai  ficando  em                  
desvantagem  no  seu  processo  de  desenvolvimento.  Nestes  casos  a  Coordenação  e  Assistência              
Social  continuam  alinhando  conversas  e  estratégias,  nunca  esquecendo  que  o  principal  foco  é  a                
criança.  As  famílias  são  instruídas  a  realizarem  as  devolutivas  até  o  último  dia  do  mês  para  a                   
criança  não  receber  falta.  O  diálogo  e  os  acordos  continuam  sendo  a  principal  estratégia  para                 
trabalhar  com  os  familiares  que  apresentam  dificuldades.  Ainda  não  atingimos  todas  as  famílias               
como  gostaríamos,  sendo  que  cada  caso  é  discutido  de  forma  individual  na  busca  de  melhorias.                 
Houve  desmarcações  de  atendimento  na  neurologista  o  que  nos  preocupa,  pois  esse  atendimento               
é  de  extrema  importância.  Diante  de  todos  os  desafios  impostos  neste  trabalho  remoto  em  tempos                 
de  pandemia,  pontuo  que  a  Estimulação  Precoce  continua  seu  trabalho  pensando  sempre  no               
melhor  para  o  desenvolvimento  das  crianças,  compreendendo  cada  núcleo  familiar  e  assim              
traçando   um   caminho   com   êxito.”   

  
  

OUTUBRO   2020:   PROGRAMA   SAESP   
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Especialidade/Atividade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Fisioterapia   154   

Fonoaudiologia   182   

Psicologia   89   

Serviço   Social   225   

Estudos   de   Caso   32   

Reuniões   Psicossociais   01   

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda   03   

Reuniões   de   Equipes   05   



/

  

  

  
Dados  qualitativos:  “Atualmente  o  SAESP  atende  em  torno  de  37  famílias  e  a  equipe  é  composta                  
por  fonoaudióloga,  fisioterapeuta,  psicóloga,  assistente  social  e  coordenação,  trabalhando  de  forma             
multi  e  interdisciplinar.  Salienta-se  que  esta  mesma  equipe  atende  a  estas  famílias  desde  o  início                 
de  2018.  Sendo  assim,  torna-se  mais  profícuo  o  atendimento  a  distância,  pois  os  vínculos  já                 
estavam   estreitados.   
Estamos  a  aproximadamente  sete  meses  realizando  os  atendimentos  de  forma  on-line  e,  neste               
ínterim,  estamos  aprendendo  a  lidar  com  os  mais  diferentes  sentimentos  e  as  mais  diferentes                
sensações   que   todos   vem   apresentando   devido   as   mudanças   no   seu   cotidiano   em   geral.   
O  retorno  dado  pelas  famílias,  neste  momento  de  pandemia,  continua  acontecendo  através  de               
vídeos  e  fotos,  através  dos  quais  a  equipe  avalia  o  nível  de  evolução  das  crianças  e  adolescentes                   
atendidos  pelo  SAESP.  Tal  evolução  está  diretamente  ligada  ao  empenho  familiar  de  trabalhar  em                
conjunto  com  a  equipe.  Nas  reuniões  de  equipe  realizadas  uma  vez  por  semana  através  de                 
videochamadas  são  discutidas  a  evolução  geral  de  cada  usuário,  assim  como  as  estratégias  a                
serem  utilizadas,  respeitando  as  particularidades  de  cada  família  e,  sempre  buscando  atingir  os               
objetivos   traçados   no   plano   político   institucional.”   

  
Dificuldades  encontradas:  “Ainda  persistem  a  falta  de  devolutivas  das  atividades  propostas  aos              
usuários,  continuamos  com  chamadas  de  vídeo,  enviando  materiais  digitais  e  acrescentamos             
atividades  pedagógicas  de  materiais  de  sucatas  para  que  os  pais  realizem  em  casa  as  atividades                 
com  os  filhos,  ou  para  que  estes  tenham  outras  formas  de  brincar,  porém,  conforme  já  citamos  em                   
outros  momentos  são  imensas  às  dificuldades  que  estas  famílias  enfrentam,  pois  o  progresso  de                
nossos  usuários  se  dá  em  um  tempo  diferenciado,  necessitando  de  persistência  dos  cuidadores  e                
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Reuniões   Intersetoriais   04   

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação   05   

Atendimentos   Integrados   Interdisciplinares   00   

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio   32   

Neurologia   18   

Encaminhamentos   de   Ofícios   à   Rede   04   

Hidroterapia   00   

Avaliações   Iniciais   01   

Estudo   de   Caso   para   Decisão   na   Entrada   do   Serviço   00   

Acolhimento,   Triagem   e   Encaminhamento   de   Casos   
Considerados   Não   Público   Alvo   da   APAE   

01   

Número   de   Atendidos   Estimulação   Precoce   -   Diretos   
e   Indiretos   

108   

Total   de   Atendimentos   pelo   Projeto   SAESP   -   
crianças/adolescentes/familiares   

168   



/

  

  

que  acreditem  nas  possibilidades  de  suas  crianças  e  ou  adolescente  e  neste  modelo  de                
atendimento   sabemos   que   há   muita   complexidade   envolvida.   
Em  relação  ao  trabalho  multidisciplinar  sabemos  que  os  usuários  que  menos  avançam  são  aqueles                
que  as  famílias  não  executam  as  tarefas  encaminhadas.  Nestes  casos  vamos  mudando  as               
estratégias  sempre  com  o  objetivo  de  alcançar  o  benefício  e  desenvolvimento  da  criança  ou                
adolescente.“   

  
  

  
Desta  forma  verificamos  que  a  entidade  seguiu  os  decretos  de  distanciamento  social              

no  período  e  tem  buscado  formas  de  cumprir  de  forma  remota  as  atividades  dos  planos  de                  
trabalho   e   termos   de   convênio.   

  
Balneário   Camboriú,   27   de   Novembro    de   2020.   
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__________________________   

Paula   Marília   Turatti   
Membro   

Matrícula   n º    29.283   

________________________   

Tamara   Gasperi   
Membro   

Matrícula   n º    32.723   



  

  

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   166/2020     
ASSOCIAÇÃO   DE   PAIS   E   AMIGOS   DOS   EXCEPCIONAIS   -   APAE     

  
  

Relatamos  que,  no  dia  15  de  Dezembro  de  2020  realizamos  levantamento  dos              
relatórios  emitidos  por  esta  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação  referente  ao  período              
do   ano   de   2020.   A   entidade   possui   firmado   os   seguintes   Termos   de   Convênio:     

  
I. TC   FMAS   003/2018   2°   Termo   Aditivo     

  
II. TC   FMDCA   005/2019   /SEDUC   TC   005/2020   

  
III. FMDCA   006/2018   (Equoterapia)   

  
  

METAS   CONSTANTES   NO   PLANO   DE   TRABALHO   FMAS   
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META   RESULTADO   PREVISTO   (11   MESES)   

1. Prestar  atendimento  familiar  e/ou     
individual  a  30  usuários  com       
deficiência  intelectual  associada  ou      
não  a  outras  deficiências,      
realizando  encaminhamentos,  na     
rede   de   serviços.   

● 637  atendimentos  individuais,     
familiares  e/ou  reuniões     
socioassistenciais  realizados  no     
ano;   

● 165   visitas   domiciliares;   
● 30  usuários  sendo  acompanhados  e       

tendo  garantidos  direitos  que      
otimizem  o  seu  desenvolvimento  e       
qualidade   de   vida;   

● Famílias  e  usuários  tendo  seus       
direitos  assistidos  em  suas      
necessidades;   

● Promover  a  oportunidade  de  acesso       
ao  mercado  de  trabalho  à  pessoa        
com   deficiência.   

(270  atendimentos  anuais  assistente  social;       
450  atendimentos  em  psicologia;  44       
reuniões  psicossociais  ano;  02  reuniões       
intersetoriais  ano;  realizar  03  atendimentos       
na   avaliação   inicial)   

2. Realizar  grupos  com  usuários  (as)       
com  deficiência  intelectual     
associada  ou  não  a  outras       
deficiências   e   suas   famílias.   

● 60   grupos   de   usuários   anuais;   
● 11   grupos   de   familiares;   
● Promover  a  discussão  dos  direitos       

da   pessoa   com   deficiência;   
● Buscar  a  garantia  e  efetividade  dos        



  

  

    
  

INDICADORES   -   QUALITATIVOS   E   QUANTITATIVOS   
  

1. Lista  de  presença  dos  usuários  e/ou  suas  famílias,  com  assinatura,            
confirmando  a  participação  nas  atividades  realizadas  (atendimentos,         
reuniões,  oficinas  e  intervenções)  exceto  para  contatos  telefônicos  e           
encaminhamentos   que   serão   assinados   pelo   profissional   responsável;   

2. Relatório  de  execução  de  atividades/metas  realizadas  mensal,  agenda  dos           
profissionais   e/ou   atividades   (com   datas   e   horários);   
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SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO   
Decreto   nº   9.465/2019   

direitos   da   pessoa   com   deficiência;   
● 75%  da  participação  das  (os)       

usuárias   (os)   nas   oficinas   no   ano;   
● Promover  a  inclusão  e  participação       

dos  usuários  nas  instâncias  de       
controle   social;   

● Sensibilizar  as  famílias  quanto  a       
capacidade  e  potencialidade  dos      
usuários,  principalmente  aos  que      
têm  potencial  para  o  mercado  de        
trabalho  ou  para  atividades      
laborativas;   

● 75%  de  participação  das  famílias  e        
usuários  nos  grupos  ofertados  no       
ano.   

(60  grupos  anuais  com  usuários  da        
instituição  +  participação  de  1  reunião  ao         
ano   em   grupos   PAIF   e   CRAS)   

3. Realizar  acompanhamento  dos     
usuários  com  deficiência  intelectual      
associada  ou  não  a  outras       
deficiências  que  estão  em  processo       
de  inserção  no  mercado  de       
trabalho,  através  de  reuniões,      
sensibilizações,  encaminhamentos    
e  suporte  às  empresas  contratantes       
e   parceiras.   

● Capacitar  as  empresas  contratantes      
com  temas  relacionados  a  inclusão       
e  acessibilidade  da  pessoa  com       
deficiência;   

● Promover  a  oportunidade  de  acesso       
ao  mercado  de  trabalho  à  pessoa        
com   deficiência.   

(conforme   a   demanda)   

4.  Realizar  ações  de  informação,       
comunicação  e  defesa  de  direitos       
relacionados  a  pessoa  com      
deficiência.   

● Sensibilizar  a  comunidade  sobre  a       
questão   da   deficiência;   

● Trabalhar  aspectos  de  prevenção      
de  deficiências,  buscando  a     
efetividade   das   políticas   sociais;   

● 100%   da   participação;   
(10   ações   anuais).   



  

  

ALÉM   DA   APRESENTAÇÃO   DOS   DOCUMENTOS   ACIMA,   A   OSC   DEVERÁ   ATENDER   
NO   MÍNIMO   OS   SEGUINTES   ITENS:   

  
1. 80%   do   cumprimento   das   metas/etapas   descritas   no   respectivo   plano;   
2. 80%  das  famílias  de  usuários,  com  renda  per  capita  de  até  ½  salário  mínimo  ou                 

renda  mensal  total  de  até  03  salários  mínimos  serem  encaminhadas  para  inserção              
ou   atualização   do   Cadastro   Único;   

3. 100%  das  famílias  acompanhadas  inseridas  no  Sistema  informatizado          
disponibilizado  pela  gestão  da  política  de  assistência  social  do  município            
(Relatórios>Relatórios  Personalizados>Relatório  901>Acompanhamento  dos      
Programas   Sociais   por   Período).   
  

  
  

PROGRAMA   SAESP   -   FEVEREIRO   A   OUTUBRO   2020   
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Especialidade/Atividade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Fisioterapia   1330   

Fonoaudiologia   1293   

Psicologia   1182   

Serviço   Social   2055   

Estudos   de   Caso   64   

Reuniões   Psicossociais   1   

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda   12   

Reuniões   de   Equipes   46   

Reuniões   Intersetoriais   41   

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação   31   

Atendimentos   Integrados   Interdisciplinares   0   

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio   102   

Neurologia   136   

Encaminhamentos   de   Ofícios   à   Rede   46   

Hidroterapia   0   



  

  

  
  

  
  

METAS   CONSTANTES   NO   PLANO   DE   TRABALHO   PDEAR   
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Avaliações   Iniciais   15   

Estudo   de   Caso   para   Decisão   na   Entrada   do   Serviço   6   

Acolhimento,   Triagem   e   Encaminhamento   de   Casos   
Considerados   Não   Público   Alvo   da   APAE   

20   

Total   de   Atendimentos   pelo   Projeto   SAESP   -   
crianças/adolescentes/familiares   

1430   

Especialidade   Idade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Atendimento   Especializado   6   a   17   anos   e   11   meses   321   

META   RESULTADO   PREVISTO   (11   MESES)   

1. Prestar  atendimento   pedagógico     
individualizado  ou  coletivo  a  25       
alunos  entre  0  a  5  anos  e  11  meses,           
com  atraso  global  do      
desenvolvimento  ou  deficiência,  no      
Programa  de  Estimulação  Precoce,      
realizando  planejamentos,    
encaminhamentos,  orientações  a     
crianças  com  deficiência  e  de  suas        
famílias.   

● 240  atendimentos  realizados  no      
ano;   

● 25  crianças  sendo  acompanhadas  e       
tendo  garantidos  terapias  que      
otimizem  o  seu  desenvolvimento  e       
qualidade   de   vida;   

● Realizar  um  estudo  de  caso       
semestral,  comportando  1  semana      
de   atividades   cada   um;   

● Realizar  adaptações,  reuniões  e      
equipe,  reuniões  intersetoriais,     
assessoria  aos  núcleos  de      
educação,  conforme  demanda     
necessária.   

2. Prestar  atendimento   pedagógico     
especializado,  através  de  oficinas      
pedagógicas  a  55  usuários  acima       
de  17  anos  e  à  alunos  dispensados         
da  frequência  na  escola  regular  que        
são  entre  14  e  17  anos,  realizando         
planejamentos,  encaminhamentos,    

● 700  atendimentos  em  pedagogia      
por   semestre;   

● 55  usuários  sendo  acompanhados  e       
tendo  garantidos  terapias  que      
otimizem  o  seu  atendimento  e  sua        
qualidade   de   vida;   

● Possibilitar  a  investigação,     



  

  

  
  

INDICADORES   QUALITATIVOS   E   QUANTITATIVOS   PARA   A   AFERIÇÃO   DO   
CUMPRIMENTO   DAS   METAS   OU   DE   ALTERAÇÃO   DA   REALIDADE   LOCAL   

  
1. Lista  de  presença  confirmando  a  participação  dos  usuários  e/ou  suas            

famílias,   nas   atividades   realizadas;   
2. Relatório   mensal   de   execução   de   atividades   realizadas;   
3. Evolução   individual   dos   usuários;   
4. 80%   do   cumprimento   das   metas   acima   descritas.   

  
Insta  salientar  que  devido  a  pandemia  da  Covid-19  as  assinaturas  para  comprovação  dos               
atendimentos  entre  usuários  e  familiares  não  foram  solicitadas.  A  entidade  enviou  à  comissão               
fotos,   vídeos   e   relatórios   contendo   as   informações   dos   atendimentos   executados.   
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orientações  aos  usuários  com      
deficiência   e   suas   famílias.   

orientação  e  encaminhamentos  das      
demandas  do  usuário  já  em  seu        
primeiro  acesso  ao  serviço.  Mesmo       
os  que  não  se  caracterizam  como        
público   da   instituição.   

3. Prestar  atendimento   música  a  155       
alunos  acima  de  17  anos  e  à  alunos          
dispensados  da  frequência  na      
escola  regular  que  são  entre  14  e         
17  anos,  realizando  planejamentos,      
encaminhamentos,  orientações  aos     
usuários  com  deficiência  e  suas       
famílias.   

● 3500  atendimentos  realizados  no      
ano;   

● 55  usuários  sendo  acompanhados  e       
tendo  garantidos  terapias  que      
otimizem  o  seu  atendimento  e  sua        
qualidade   de   vida;   

● Possibilitar  atividades  que     
contribuam  no  desenvolvimento     
sensório  perceptivo  e  a  qualidade       
de   vida.   

4. Prestar  atendimento  de   educação      
física  a  222  alunos,  entre  6  a  17          
anos  e  à  alunos  dispensados  da        
frequência  na  escola  regular  que       
são  entre  14  e  17  anos,  realizando         
planejamentos,  encaminhamentos,    
orientações  aos  usuários  com      
deficiência   e   suas   famílias.   

● 3000  atendimentos  realizados  no      
ano;   

● 222  usuários  sendo  acompanhados      
e  tendo  garantidos  terapias  que       
otimizem  o  seu  atendimento  e  sua        
qualidade   de   vida;   

● Possibilitar  atividades  que     
contribuam  no  desenvolvimento     
sensório  perceptivo  e  a  qualidade       
de   vida.   

5. Prestar  atendimento  nas  áreas  de       
agente  de  cozinha,  serviços      
gerais   /   limpeza    a   261   usuários.   

● 261  usuários  sendo  acompanhados      
e  tendo  garantidos  terapias  que       
otimizem  o  seu  desenvolvimento  e  a        
sua   qualidade   de   vida.   



  

  

  
PROGRAMA   PDEAR   -   FEVEREIRO   A   OUTUBRO   2020   

  

  
  
  

  
Insta  salientar  que  devido  a  pandemia  da  Covid-19  as  assinaturas  para  comprovação  dos               
atendimentos  entre  usuários  e  familiares  não  foram  solicitadas.  A  entidade  enviou  à  comissão               
fotos,   vídeos   e   relatórios   contendo   as   informações   dos   atendimentos   executados.   
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Decreto   nº   9.465/2019   

Especialidade   Idade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Estimulação   Precoce   0   a   5   anos   e   11   meses   316   

Neurologia   0   a   5   anos   e   11   meses   87   

Especialidade/Atividade   Número   de   Atendimentos   
Realizados   

Fisioterapia   1104   

Fonoaudiologia   1526   

Psicologia   1481   

Serviço   Social   1910   

Estudos   de   Casos   45   

Realizar   adaptações,   conforme   a   demanda   183   

Reuniões   de   Equipe   38   

Reuniões   Intersetoriais   2   

Prestar   Assessoria   aos   Núcleos   de   Educação   3   

Atendimentos   Estendidos   em   Domicílio   5   

Atendimento   Pedagógico   1406   

Encaminhamentos   de   Ofício   à   Rede   de   Serviços   60   

Hidroterapia   0   

Número   de   Atendidos   Estimulação   Precoce   -   
Diretos   e   Indiretos   -   PDEAR   

979   



  

  

METAS   CONSTANTES   NO   PLANO   DE   TRABALHO   FMDCA   006/2018   EQUOTERAPIA   
  
  

  
  

INDICADORES   QUALITATIVOS   E   QUANTITATIVOS   PARA   A   AFERIÇÃO   DO   
CUMPRIMENTO   DAS   METAS   OU   DE   ALTERAÇÃO   DA   REALIDADE   LOCAL   

  
1. Lista  de  presença  com  datas  e  assinaturas,  confirmando  a  participação  dos             

usuários   e/ou   suas   famílias,   nas   atividades   realizadas;   
2. Relatório   mensal   de   execução   de   atividades   realizadas;   
3. Cumprir   80%   da   meta   proposta   de   atendimentos   anuais;   
4. Evolução  individual  dos  usuários  atualizadas  com  objetivos  terapêuticos,          

descrição  das  atividades  executadas  e  evolução  do  quadro  de  saúde  de  cada              
usuário  que  ficará  disponível  para  consulta  respeitando  o  sigilo  dos            
prontuários   dos   usuários.   

  
  

● Não   foi-nos   relatado   atendimentos   em   equoterapia   no   ano   de   2020.   
  

  
RELATÓRIOS   EMITIDOS   PELA   COMISSÃO   EM   2020   

  
  

● Relatório   de   Vistoria   nº   031/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   054/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   076/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   036/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   025/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   103/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   124/2020   
● Relatório   de   Vistoria   nº   146/2020   

  
Em  contato  telefônico  com  a  colaboradora  Vanessa  Fiorini,  fomos  informadas  que  a              

entidade  está  realizando  o  fechamento  anual,  e  produzindo  os  relatórios  referente  aos              
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SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL   
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO   
Decreto   nº   9.465/2019   

META   INDICADOR   

Prestar   atendimento   de   equoterapia   670   atendimentos   anuais   

Registrar   de   forma   descritiva   e   qualitativa   
cada   atendimento   prestado   ao   praticante   
em   formulário   próprio   de   evolução.   

670   registros   anuais   

DURAÇÃO   

01/02/2020   31/12/2020   



  

  

meses  de  Novembro  e  Dezembro  de  2020,  não  sendo  computados  os  atendimentos  dos               
dois   meses   no   presente   relatório.   

Até   a   presente   data,   não   recebemos   os   relatórios   dos   dois   meses   informados.   
Com  base  nos  relatórios  enviados  pela  entidade  no  ano  de  2020,  observamos  que  a                

mesma  realizou  os  atendimentos  conforme  prevê  os  planos  de  trabalho,  exceto  de              
equoterapia.  Ainda,  o  modo  de  comprovação  dos  atendimentos  foi  ajustado,  sendo             
enviados  vídeos  para  comprovação  dos  atendimentos.  Entretanto,  pelo  número  de  arquivos             
não  foi  possível  a  conferência  e  envio  de  todos  os  arquivos  pela  entidade,  em  que  a                  
organização  colocou  os  arquivos  à  disposição  da  Comissão.  O  ano  de  2020  foi  atípico                
devido  a  pandemia,  promovendo  mudanças  nos  atendimentos,  em  que  a  entidade  realizou              
inovações   para   as   adequações   necessárias.   

  
  

  
  

Balneário   Camboriú,   13   de   Janeiro    de   2020.   
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__________________________   

Paula   Marília   Turatti   
Membro   

Matrícula   n º    29.283   

________________________   

Tamara   Gasperi   
Membro   

Matrícula   n º    32.723   
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