
RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 046/2020  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Informamos que em 05 de março de 2020, às 09h10min, os membros Iara Escobar e               
Lucimar de Fátima Pereira da Silva realizaram diligência na Rodovia BR101 Km 137, S/N,              
Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a um             
amplo complexo, o qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Parcerias             
firmados:  

 
I. Termo de Fomento FUNDEMA 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO. 

 
O objetivo fundamental 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 no termo de parceria, 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 Coordenadora Sra. Márcia - Bióloga; 
 

● Tivemos acesso às notas fiscais da última prestação de contas realizada           
(janeiro/2020-1° parcela), conforme tabela abaixo: 

 

MÊS: OUTUBRO/2018 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

5110 Tânia Steffens Schmitt 
ME 

24/01 Frutas/Verduras Kg/Un R$ 8.200,00  

13.872 Alisul Alimentos SA 31/01 Ração 2.520 Kg RS 3.718,98 

TOTAL: R$ 11.918,98  
 

● Em relação aos recursos utilizados, a entidade recebeu R$ 11.000,00 de repasse            
através do termo de colaboração firmado junto a PMBC, além de R$ 918,98 de              
recursos próprios para complementar os gastos com alimentação do mês 01/2020; 
  

● Quanto aos animais encaminhados pela Guarda Ambiental do município, maioria          
deles foi devolvido ao habitat natural. Permaneceu no recinto apenas 2 animais que             
estão em tratamento; 
 

● Durante o mês de janeiro receberam a visita de 33 pessoas advindas da Casa da               
Mulher e 12 pessoas do Lar do Adolescente em fevereiro; 
 

● A entidade recebeu algumas melhorias em seu recinto, destaca-se a aquisição de            
câmara fria para armazenamento das carnes, instalação de câmara fria no armazém            



das frutas, verduras e legumes, antes refrigerados com ar condicionado; ampliação           
da área da cozinha (os tratadores não acessam mais a parte interna da cozinha,              
agora retiram as bandejas com os alimentos pela nova ala construída); 
 
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 parcerias. 
 

 
Balneário Camboriú, 05 de março de 2020. 

 
 
 

 
______________________ 

Iara Escobar 
Membro 
Matrícula  

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 

 
 
 



RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 088/2020  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Relatamos que, em 18 de agosto de 2020 enviamos e-mail a entidade            

Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO no endereço            

“administracao@zoobalneariocamboriu.com.br”, com um questionário para     

obtermos informações quanto a execução do plano de trabalho referente ao Termo            

de Fomento FUNDEMA 001/2018 - 3º TERMO ADITIVO, na qual transcrevemos           

abaixo: 

 

1. Quais os produtos adquiridos com recursos da última parcela recebida?          

(enviar nf comprovando) 

2. Quantos animais foram alimentados no último mês? 

3. Quantidade de profissionais e respectivas funções, contratados/envolvidos na        

alimentação dos animais? 

4. Está recebendo visitantes? Se sim, quais, datas, nº de pessoas. 

5. Número de animais nascidos, recebidos, devolvidos e óbitos no último mês.           

Enviar alguns registros fotográficos. 

6. Houve emprego de recursos próprios para pagamento das despesas relativas          

a parceria na última parcela? Quanto? 

7. Houve algum alteração interna (reformas, ampliação, etc)? Se sim, descrever          

e enviar registros fotográficos/notas fiscais. 

 

No dia 21/08, recebemos e-mail da coordenadora Sr. Márcia com as           

seguintes informações e documentos: 
“Na última parcela foram adquiridos os seguintes produtos (notas anexas): 

Ração para Flamingos 

Ração para Ovinos  

Ração para Aves  

ração para  Avestruz  

Ração para Cavalo  

Ração para Papagaios 

Ração para trinca-ferros com larvas  
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Girassol miúdo e graúdo  

Ração para coleiros  

 

- Com essa alimentação foram alimentados: 48 mamíferos e 511 aves; 

- O nosso convênio somente é utilizado para aquisição de alimentação para os             

animais, assim não encaminhamos a relação dos profissionais envolvidos como          

também alterações internas (reformas, ampliação, etc). 

- Atualmente não estamos recebendo estudantes de escolas.  

- No mês de julho recebemos provenientes da Guarda Municipal Ambiental: 26            

animais, destes 17 foram reabilitados e voltaram para seu ambiente de origem; 04             

permaneceram no Parque porque não conseguem sobreviver sozinhos no seu          

ambiente; 04 foram à óbito e 01 foi destinado para o Programa de Monitoramento das               

Praias. (algumas fotos anexas). 

- Utilizamos recurso próprios para cobertura de tarifas bancárias no valor de R$84,00             

e R$164,85 para completar o valor dos produtos adquiridos. (transferência anexas).” 
 

Com base nas notas fiscais enviadas, formulamos a tabela abaixo com o            

detalhamento de cada uma: 

 

MÊS: JULHO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

47660 Pássaros do Vale 10/07 Rações 
(papagaio, 
trinca ferro, 
coleiro) e 
girassol 

360 Kg R$ 2.389,40  

102650 Alisul Alimentos SA 09/07 Rações (aves, 
equinos, ovinos, 
avestruz) 

4.325 kg R$ 6.524,56 
+ R$ 413,69 

frete= R$ 
6.938,25 

61663 Quimtia S.A - MTZ 13/07 Ração flamingo 120 Kg RS 1.837,20 

TOTAL: R$ 11.164,85 
 

 

Desta forma, com base nas informações e documentos enviados pela entidade via            



e-mail, percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução dos             

planos de trabalho e termos de parcerias. 

 

 

Balneário Camboriú, 27 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
______________________ 

Iara Escobar 
Membro 

Matrícula 15.288 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 

 
 

 
 



 

 
 



 
 

 



RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 113/2020  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Relatamos que em 17 de setembro de 2020 recebemos e-mail da entidade            

Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO, na pessoa da             

coordenadora Márcia R. Achutti, com informações quanto a execução do plano de            

trabalho referente ao Termo de Fomento FUNDEMA 001/2018 - 3º TERMO           

ADITIVO: 

 

Segundo a coordenadora, no mês agosto foram adquiridos: coração suíno          

(03 etapas com 03 notas - justificativa anexa), carne moída, feno, milho inteiro,             

milho picado, milho moído, farelo de Trigo e casca de soja; suprimentos estes             

utilizados na alimentação de 39 mamíferos e 222 aves. 

Atualmente não estão recebendo visitas de estudantes. 

Quanto aos animais encaminhados pela guarda municipal (fotos anexas),         

foram recebidos 27 animais; destes 21 foram reabilitados e voltaram para seu            

ambiente de origem, 03 permaneceram no Parque (porque não conseguem          

sobreviver sozinhos no seu ambiente) e 03 foram a óbito. 

A entidade custeou algumas despesas de tarifas bancárias (R$ 84,00) e de            

gastos excedentes ao valor de repasse (R$ 563,80), totalizando R$647,80 de           

recursos próprios empregados na parcela do mês 08/2020.  

 

Em relação aos dados informados, percebemos que houve redução de          

animais do recinto, sendo que no mês anterior foi informado 48 mamíferos e 511              

aves; uma redução de 18,75% de mamíferos e 56,56% de aves, totalizando 53,3%             

de redução. 

 

Com base nas notas fiscais enviadas, formulamos a tabela abaixo com o            

detalhamento de cada uma: 

 

 

 



MÊS: AGOSTO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

8829 Pamplona 12/08 coração suíno 520 Kg R$ 2.074,80  

10008 Pamplona 14/08 carne moída 40 kg R$ 636,00 

330 Rodrigo Bresciani 
Comercial 

20/08 feno 580 kg R$ 928,00 

3681 Benef. e Com. de 
Cereais Pavão 

24/08 milho moído (25kgx10sc) 
milho picado (25kgx20sc) 
milho grão (25kgx20sc) 
farelo de trigo (25kgx10sc) 
casca da soja moída 
(20kgx10sc) 

1.700kg 
(70 sc) 

R$1.940,00  

13250 Pamplona 26/08 coração suíno 880 kg R$ 3.511,20 

14003 Pamplona 28/08 coração suíno 620 kg R$ 2.473,80 

TOTAL: R$ 11.563,80 
 

 

Desta forma, com base nas informações e documentos enviados pela entidade via            

e-mail, percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução do             

plano de trabalho e termo de parceria. 

 

 

Balneário Camboriú, 23 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
______________________ 

Iara Escobar 
Membro 

Matrícula 15.288 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 134/2020  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Relatamos que em 07 de outubro de 2020 recebemos e-mail da entidade            

Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO, na pessoa da             

coordenadora Márcia R. Achutti, com informações quanto a execução do plano de            

trabalho referente ao Termo de Fomento FUNDEMA 001/2018 - 3º TERMO           

ADITIVO: 

 

Segundo a coordenadora, no mês setembro (correspondente a parcela 9)          

foram adquiridos: frutas, verduras e legumes, ração para os seguintes animais:           

calopsita, papagaio, coleira, canário, pássaros nativos, sabiá, trinca-ferro (com         

larva), além de girassol miúdo e graúdo; suprimentos estes utilizados na           

alimentação de 91 mamíferos e 495 aves. 

Atualmente a entidade não está recebendo visitas de estudantes, contudo          

receberam um grupo de 30 pessoas da entidade Casa das Anas (mulheres vítimas             

de violência e seus filhos). 

Quanto aos animais encaminhados pela guarda municipal (fotos anexas),         

foram recebidos 17 animais, destes 10 foram reabilitados e voltaram para seu            

ambiente de origem; 01 permaneceu no Parque por não conseguir sobreviver           

sozinho no seu ambiente; 05 estão  sob cuidados da veterinária e  01 foi à óbito. 

A entidade custeou algumas despesas de tarifas bancárias (R$ 84,00) e de            

gastos excedentes ao valor de repasse (R$ 253,62), totalizando R$ 337,62 de            

recursos próprios empregados na parcela do mês 09/2020. 

Com base nas notas fiscais enviadas, formulamos a tabela abaixo com o            

detalhamento de cada uma: 

 

MÊS: AGOSTO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

49430 Pássaros do Vale 16/09 ração banana (25kg) 
ração papagaio (100 kg) 
ração trinca ferro c/ larvas 

490 Kg R$ 3.150,10  



 

(75kg) 
ração coleira (25kg) 
ração calopsita (75kg) 
ração canário (25kg) 
ração pássaros nativos 
(15kg) 
girassol graúdo (60 kg) 
girassol miúdo (90kg) 

6952 Tânia Steffens 
Schmitt 

14/09 frutas e verduras 2.763,2 
kg e 

1.193 
unid. 

R$ 8.103,52 

TOTAL: R$ 11.253,62 
 

 

Ainda, no dia 26 de outubro, às 9h10min realizamos visita in loco na entidade, onde               

fomos recepcionadas pela coordenadora do projeto, Sra. Marcia. Verificamos as câmaras           

frias que a entidade instalou para armazenamento de carnes e de verduras e legumes. A               

entidade também modificou o local de armazenagem das rações e sementes para um             

ambiente mais seco e melhor coberto. Os referidos locais estavam com suprimentos            

armazenados, em bom estado de manutenção e conservação. 

Ainda, verificamos os animais que foram resgatados pela guarda ambiental e que            

estavam sob cuidados dos técnicos da entidade, para reabilitação. Ao final, a guarda             

ambiental compareceu à entidade com mais alguns animais resgatados (urubus e gambás). 

Desta forma, com base nas informações e documentos enviados pela entidade via            

e-mail, percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução do             

plano de trabalho e termo de parceria. 

 

 

Balneário Camboriú, 26 de outubro de 2020. 

 
 
 

 
______________________ 

Iara Escobar 
Membro 

Matrícula 15.288 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 

 
 



 

 
 

 
 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 156/2020  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Relatamos que em 19 de novembro de 2020 enviamos e-mail a entidade            

Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO no endereço            

“administracao@zoobalneariocamboriu.com.br”, com um questionário para     

obtermos informações quanto a execução do plano de trabalho referente ao Termo            

de Fomento FUNDEMA 001/2018 - 3º TERMO ADITIVO: 

 

1. Quais os produtos adquiridos com recursos da parcela ref. ao mês 10/2020? 

(enviar nf comprovando). 

2. Houve emprego de recursos próprios para pagamento das despesas relativas 

a parceria? Quanto? 

3. Quantos animais foram alimentados (mês 10/2020)? 

4. Está recebendo visitantes? Se sim, quais, datas, nº de pessoas. 

5. Número de animais nascidos, recebidos, devolvidos e óbitos (mês 10/2020). 

Enviar alguns registros fotográficos. 

 
No dia 24/11 recebemos e-mail da entidade com as seguintes informações e            

documentos: 
Segundo a coordenadora, no mês de outubro (correspondente a parcela          

10) foram adquiridos rações para Araras, Ovinos, Aves, Avestruz, Cavalo e ração            

Alfamel; suprimentos estes utilizados na alimentação de 205 mamíferos e aves. 

Atualmente a entidade não está recebendo visitas de estudantes devido à           

pandemia. 

Quanto aos animais encaminhados pela guarda municipal (fotos anexas),         

foram recebidos 66 animais, destes 39 foram reabilitados e voltaram para seu            

ambiente de origem, 08 estão em tratamento interno com acompanhamento da           

veterinária, 09 permaneceram no Parque porque não terem condições de          

sobreviverem sozinhos no seu ambiente e 05 foram à óbito (algumas fotos anexas). 

A entidade custeou algumas despesas de tarifas bancárias (R$ 84,00) e de            

gastos excedentes ao valor de repasse (R$ 261,43), totalizando R$ 345,43 de            
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recursos próprios empregados na parcela do mês 10/2020. 

Com base nas notas fiscais enviadas, formulamos a tabela abaixo com o            

detalhamento de cada uma: 

 

 

 

Desta forma, com base nas informações e documentos enviados pela          

entidade via e-mail, percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários           

para a execução do plano de trabalho e termo de parceria. 

 

 

Balneário Camboriú, 24 de novembro de 2020. 

 
 
 

 

 

MÊS: AGOSTO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

104411 Alisul 13/10 ração cavalo (30sc de 25kg) 
ração aves (40sc de 25kg) 
ração ovino (60sc de 25kg) 
ração avestruz (30sc de 25kg) 
alfamel (10sc de 25kg) 

4.250 Kg R$ 7.274,58 
+ 384,24 

frete  

46581 Alcon 15/10 ração araras (27sc de 10kg) 270 kg R$ 3.602,61 

TOTAL: R$ 11.261,43 

______________________ 
Iara Escobar 

Membro 
Matrícula 15.288 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 



 

 



 

 

 



 

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 176/2020  
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

Através dos relatórios anteriormente realizados, esta comissão procedeu a         

análise das metas informadas pela entidade Instituto Catarinense de Conservação          

da Fauna e Flora – ICCO referente ao Termo de Fomento FUNDEMA 001/2018 - 3º               

TERMO ADITIVO,  com base no plano de trabalho pactuado: 

Conforme achado no plano de trabalho, a entidade tem o seguinte           

cronograma de execução: 

 



 

 
 
 

De acordo com os relatórios mensais e informações enviadas à Comissão,           
bem como as prestações de contas mensais publicadas no site da prefeitura, a             
entidade realizou os seguintes atendimentos: 

 

MÊS ANIMAIS ALIMENTADOS VISITAS ANIMAIS GUARDA 

1 86 mamíferos, 529 aves, 
354 répteis e 302 peixes 

33 pessoas (Casa da    
Mulher) 

53 animais 

2 553 entre mamíferos e 
aves 

13 pessoas 45 animais 

3 647 entre mamíferos e 
aves 

nenhuma 44 animais 

4 86 mamíferos, 529 aves, 
354 répteis e 302 peixes 

nenhuma 27 animais 

5 348 entre mamíferos e 
aves 

nenhuma 18 animais 



 

 
Com base nas notas fiscais enviadas e/ou publicadas nas prestações de           

contas mensais, formulamos as tabelas abaixo com o detalhamento de cada uma: 

 

6 86 mamíferos, 534 aves, 
352 répteis e 302 peixes 

30 pessoas 18 animais 

7 48 mamíferos e 511 aves nenhuma 26 animais (17 
reabilitados, 4 
institucionalizados, 4 
óbitos e 1 
encaminhado para 
Programa de 
Monitoramento das 
Praias) 

8 39 mamíferos e 222 aves nenhuma 27 animais (21 
reabilitados, 3 
institucionalizados e 
3 óbitos) 

9 91 mamíferos e 495 aves 30 pessoas (Casa 
das anas) 

17 animais (10 
reabilitados, 1 
institucionalizado, 5 
em tratamento e 1 
óbito) 

10 205 mamíferos e aves nenhuma 66 Animais (39 
reabilitados, 8 em 
tratamento, 9 
institucionalizados, 5 
óbitos) 

11 98 mamíferos, 568 aves, 
352 répteis e 306 peixes 

nenhuma 76 animais 

TOTA
L 

média de 754 animais 106 pessoas 417 animais 

MÊS: NOVEMBRO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DAT
A 

PRODUTO QTDE VALOR 

350 Rodrigo Bresciani 11/11 feno 770kg R$ 1.232,00 

15.852 Com. e Ind. de 
Pescados Kowalsky 

16/11 sardinha congelada 150kg R$ 1.050,00 

5859 A G com. de Ração 10/11 ração cachorro 375kg R$ 1.585,00 



 

 

 

Animal (15sc de 25kg) 
ração gatos (5sc de 20kg) 

100kg 
Total 

475kg 

50.771 Pássaros do Vale 11/11 ração banana (1sc de 25kg) 
raç. papagaio (40sc de 5kg) 
raç. trincaferro(15sc de 5kg) 
ração canário (10sc de 5kg) 
ração coleira (20sc de 5kg) 
raç. periquito (4sc de 25kg) 
raç. calopsita (6sc de 25kg) 
raç.páss. nativ. (4sc de 5kg) 

25kg 
200kg 
75kg 
50kg 

100kg 
100kg 
150kg 
20kg 
Total 

720kg 

R$ 4.239,00 

49345 Pamplona alimentos 18/11 coração suíno congelado 550kg R$ 3.239,50 

TOTAL: R$ 11.345,50 

MÊS: OUTUBRO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

104411 Alisul 13/10 ração cavalo (30sc de 25kg) 
ração aves (40sc de 25kg) 
ração ovino (60sc de 25kg) 
ração avestruz (30sc de 25kg) 
alfamel (10sc de 25kg) 

4.250 Kg R$ 7.274,58 
+ 384,24 

frete  

46581 Alcon 15/10 ração araras (27sc de 10kg) 270 kg R$ 3.602,61 

TOTAL: R$ 11.261,43 

MÊS: SETEMBRO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

49430 Pássaros do Vale 16/09 ração banana (25kg) 
ração papagaio (100 kg) 
ração trinca ferro c/ larvas 
(75kg) 
ração coleira (25kg) 
ração calopsita (75kg) 
ração canário (25kg) 
ração pássaros nativos 
(15kg) 
girassol graúdo (60 kg) 
girassol miúdo (90kg) 

490 Kg R$ 3.150,10  



 

 

 

6952 Tânia Steffens 
Schmitt 

14/09 frutas e verduras 2.763,2 
kg e 

1.193 
unid. 

R$ 8.103,52 

TOTAL: R$ 11.253,62 

MÊS: AGOSTO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

8829 Pamplona 12/08 coração suíno 520 Kg R$ 2.074,80  

10008 Pamplona 14/08 carne moída 40 kg R$ 636,00 

330 Rodrigo Bresciani 
Comercial 

20/08 feno 580 kg R$ 928,00 

3681 Benef. e Com. de 
Cereais Pavão 

24/08 milho moído (25kgx10sc) 
milho picado (25kgx20sc) 
milho grão (25kgx20sc) 
farelo de trigo (25kgx10sc) 
casca da soja moída 
(20kgx10sc) 

1.700kg 
(70 sc) 

R$1.940,00  

13250 Pamplona 26/08 coração suíno 880 kg R$ 3.511,20 

14003 Pamplona 28/08 coração suíno 620 kg R$ 2.473,80 

TOTAL: R$ 11.563,80 

MÊS: JULHO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

47660 Pássaros do Vale 10/07 Rações 
(papagaio, 
trinca ferro, 
coleiro) e 
girassol 

360 Kg R$ 2.389,40  

102650 Alisul Alimentos SA 09/07 Rações (aves, 
equinos, ovinos, 
avestruz) 

4.325 kg R$ 6.524,56 
+ R$ 413,69 

frete= R$ 
6.938,25 

61663 Quimtia S.A - MTZ 13/07 Ração flamingo 120 Kg RS 1.837,20 



 

 

 

TOTAL: R$ 11.164,85 

MÊS: JUNHO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

6198 Tânia Steffens Schmitt 16/06 Frutas/Verduras 2.894Kg e 
800 Unid 

R$ 8.030,00  

466427 Pamplona Alimentos 17/06 carne moída 30 kg RS 591,00 

3633 Benef. e com. de 
Cereais Pavão 

21/06 milho grão  
(30 sc de 25kg) 

750 kg R$ 780,00 

7679 Gervasi Dist. de Prod. 
para animais  

16/06 ração cães  
(2 sc de 25kg) 
ração gatos  
(1 sc de 25kg) 
ração cães  
(1 sc de 15kg) 

50kg 
25kg 
15kg 

Total: 
90 kg 

R$ 402,50 

61223 Quimtia S/A 17/06 ração roedores 
(5sc de 20kg) 
ração tamanduá 
(2sc de 20kg) 

100kg 
40kg 

Total: 
140kg 

R$ 1.432,40 

TOTAL: R$ 11.235,90  

MÊS: MAIO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

101.576 Alisul Alimentos 14/05 ração equinos 
(40sc de 25kg) 
ração aves 
(30sc de 25kg) 
ração ovinos 
(50sc de 25kg) 
ração avestruz 
(15sc de 25kg) 

1000kg 
750kg 

1250kg 
375kg 
total: 

3.375kg 

R$ 4.472,59 
+ frete 

R$305,10 
total: 

R$4.777,69 

44779 Alcon 19/05 ração macacos 
(20sc de 9kg) 
ração 
papagaios 
(20sc de 10kg) 

180kg 
200kg 

total 380kg 

4.456,40 

3.601 Benef. e com. de 13/05 milho moído 500kg R$ 2.140,00 



 

 

 

Cereais Pavão (20sc de 25kg) 
milho picado 
(20sc de 25kg) 
milho grão 
(10sc de 25kg) 
farelo de trigo 
(20sc de 25kg) 
casca soja 
moída (20sc de 
20kg) 

500kg 
250kg 
500kg 
400kg 
total: 

2.150kg  

TOTAL: R$11.374,09  

MÊS: ABRIL/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

477664 Frigorífico El Golli 20/04 coração suíno 2.100kg R$7.980,00  

48843 Frigorífico Caverá 20/04 galo congelado 504 kg RS 1.411,20 

45850 Pássaros do Vale 22/04 ração papagaio  
(60sc de 5kg) 
girassol graúdo  
(2sc de 22,68kg) 
ração coleiro  
(10sc de 5kg) 
ração calopsitas  
(2sc de 25kg) 
ração pássaros 
nativos (1sc de 5kg) 

300kg 
45,36kg 

50kg 
50kg 
5kg 

Total: 
450,36kg 

R$2.344,90 

TOTAL: R$ 11.736,10  

MÊS: MARÇO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

3.554 Benef. e com. de 
Cereais Pavão 

27/03 milho moído 
(1sc de 25kg) 
milho picado 
(10sc de 25kg) 
milho grão 
(20sc de 25kg) 

25kg 
250kg 
500kg 
total: 

775kg 

R$ 821,50  

62.950 Nutrijoi 27/03 ração flamingos 
(2sc de 12kg) 
ração tucanos 

24kg 
12kg 
5,6kg 

RS 947,50 



 

 

(1sc de 12kg) 
ração tucanos 
(8sc de 700gr) 

total: 
41,6kg  

100.816 Alisul Alimentos 02/04 ração equinos 
(30sc de 25kg) 
ração aves 
(20sc de 25kg) 
ração ovinos 
(20sc de 25kg) 
ração avestruz 
(15sc de 25kg) 

750kg 
500kg 
500kg 
375kg 
total: 

2.125kg 

R$ 2.828,48 
+ 191,11 frete 

total: R$ 
3.020,59 

5820 Tânia Steffens Schmitt 07/04 frutas e 
verduras 

2098,58 kg 
800 unid 

R$ 6.500,00 

TOTAL: R$ 11.289,59  

MÊS: FEVEREIRO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

48372 Frigorífico Caverá 03/03 galo congelado 140kg R$ 392,00  

100.090 Alisul Alimentos SA 20/02 ração equinos 
(30sc de 25kg) 
ração aves 
(30sc de 25kg) 
ração ovinos 
(15sc de 25kg) 
ração avestruz  
(15sc de 25kg) 
ração aves 
ornamentais 
(2sc de 10kg) 
ração equinos 
alfamel (10sc 
de 25kg) 

750kg 
750kg 
375kg 
375kg 
20kg 

250kg 
total: 

2.520kg 

R$3.477,91 + 
R$227,92 

frete. 
total RS 
3.705,83 

470.098 Frigorífico El Golli 04/03 coração suíno 495kg R$ 1.980,00 

44.497 Pássaros do Vale 04/03 ração sabiá 
(3sc de 5kg) 
raç. banana fina 
(3sc de 5kg) 
ração papagaio 
(20sc de 5kg) 
painço (25kg) 
ração trinca 
ferro com larvas 

15kg 
15kg 

100kg 
25kg 
50kg 
25kg 
25kg 
50kg 
75kg 

R$ 2.546,95 



 

 

 
Com base nas informações acima, formulamos a tabela abaixo com o total            

das metas atingidas: 

 

(10sc de 5kg) 
alpiste (25kg) 
ração canário 
(5sc de 5kg) 
ração coleiro 
(10sc de 5kg) 
ração calopsitas 
(3sc de 25kg) 
raç. páss. nativ. 
(5sc de 5kg) 
ração trinca 
ferro (10sc de 
2,5kg) 

25kg 
25kg 
total: 

430kg 

62.727 Nutrijoi 05/03 ração flamingos 
(6sc de 12kg) 
ração tucanos 
(3sc de 12kg) 

72kg 
36kg 
total: 

108kg 

R$ 2.442,90 

TOTAL: R$ 11.067,68  

MÊS: JANEIRO/2020 

NOTA 
FISCAL 

FORNECEDOR DATA PRODUTO QTDE VALOR 

5110 Tânia Steffens Schmitt 
ME 

24/01 Frutas/Verduras Kg/Un R$ 8.200,00  

13.872 Alisul Alimentos SA 31/01 Ração 2.520 Kg RS 3.718,98 

TOTAL: R$ 11.918,98  

META PREVISTO REALIZADO % ATINGIDO 

RAÇÕES 59.556 KG 29.914,96 kg 50,23% 

CARNES 26.984 KG 6.029 kg 22,34% 

FRUTAS E 
VERDURAS 

61.538 KG 7.755,78 kg e 
2.793 unid. (fora 
o mês 01/2020) 

17,14% 



 

 

Sendo assim, com base nas informações prestadas anteriormente pela         
entidade via e-mail ou nas visitas presenciais, bem como nos relatórios das            
prestações de contas mensais, pode-se entender que a mesma possui condições           
necessárias para a execução do plano de trabalho e termo de parceria, e que vem               
atendendo ao objeto pactuado. Contudo, acredita-se que a mesma não conseguirá           
atingir as metas quantitativas previstas (kg de rações, carnes e verduras). 

 
 

Balneário Camboriú, 22 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

 

 

TOTAL 148.078 KG 46.492,74 31,4% 

 
______________________ 

Lucimar de F. Pereira 
Presidente 

 Matrícula 35.087 

 
______________________ 

Iara de F.C.Escobar 
Secretária 

Matrícula nº 15288 



RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 14/2021 
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO 

 
 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento da         

parceria firmada entre Prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação          
Municipal do Meio Ambiente, e a entidade Instituto Catarinense de Conservação da            

Fauna e Flora – ICCO referente ao Termo de Fomento FUNDEMA 001/2020, com             

vigência de 01/2021 a 12/2022, cujo objeto é “Alimentação dos animais           
administrados pelo ICCO - Instituto Catarinense de Conservação da Fauna, no           

Complexo ambiental Cyro Gevaerd”.. 
De acordo com o plano de trabalho publicado no site da prefeitura, as metas              

pactuadas são: 

 

 

 



 

 

 
No dia xxx enviamos e-mail a entidade no endereço         

administracao@zoobalneariocamboriu.com.br solicitando os seguintes dados: 

mailto:administracao@zoobalneariocamboriu.com.br


1. Quais os produtos adquiridos com recursos da parcela ref. ao mês           
01/2021? (enviar nf comprovando). 

2. Houve emprego de recursos próprios para pagamento das despesas         
relativas à parceria? Quanto? 

3. Quantos animais foram alimentados (mês 01/2021)? 

4. Está recebendo visitantes? Se sim, quais, datas, nº de pessoas. 
5. Número de animais nascidos, recebidos, devolvidos e óbitos (mês         

01/2021). Enviar registros fotográficos. 
 

No dia 09/02 recebemos e-mail da entidade com as informações abaixo: 

 
● No mês de janeiro foram adquiridos Frutas, legumes e verduras;          

Ração para calopsita; Ração para papagaio; Girassol graúdo; Girassol         
miúdo e Milho inteiro, pagos com recursos da parceria. Com essa           

alimentação foram alimentados 91 mamíferos e 495 aves. 

● Foi utilizado recurso próprio na importância de R$196,10 para         
pagamento de despesas excedentes, bem como para cobertura de         

tarifas bancárias no valor de R$84,00. 
● Não houve visita escolar. 

● Receberam 47 animais provenientes da Guarda Municipal Ambiental,        

destes: 31 foram reabilitados e voltaram para seu ambiente de          
origem; 02 permaneceram no Parque porque não conseguem        

sobreviver sozinhos no seu ambiente; 08 estão sob cuidados na          
veterinária, 05 foram à óbito e 01 foi entregue ao IMA – Instituto de              

Meio Ambiente (fotos anexas). 

 
Abaixo, apresentamos tabela com os dados obtidos nas notas fiscais          

enviadas: 
 

Data NF Fornecedor Descrição Qtde Valor 

22/01 52078 Pássaros do Vale 

ração papagaio 200kg R$1.584,00 

girassol graúdo 68,58kg R$537,00 



 

Com base nos dados acima, podemos concluir que até a presente data a             
entidade atingiu os seguintes percentuais de metas e despesas: 

 

 
Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade via e-mail,           

percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução da            

parceria e vem realizando as ações necessárias e previstas no plano de trabalho             
para atender ao objeto pactuado. 

 
Balneário Camboriú, 09 de fevereiro de 2021. 

 
 

girassol miúdo 60kg R$383,60 

ração calopsita 150kg R$691,50 

TOTAL 478,58KG R$3.196,10 

25/01 3807 Benef. e comérc. 
de Cereais Pavão milho grão 625kg R$1.100,00 

25/01 8890 Tania Steffens 
Schmitt 

frutas e 
verduras 

2.293,66kg 
e 

730 unid 
R$6.900,00 

TOTAL 
3397,24 kg 

e 
730 unid 

R$11.196,1
0 

META PREVISÃO 
REALIZADO 

% 
Janeiro 

Rações 128.068 kg 4.296,1 kg 3,35% 

Carnes 56.910 kg 0 0% 

Frutas e verduras 127.486 kg 3.397,24 kg e 730 
unid 

2,66% + 730 unid 

__________________________ 
Lucimar de F. Pereira 

Secretária  
Matrícula 35.087 

____________________________ 
Iara de Fatima Carvalho Escobar 

Membro 
Matr. 15.288 



 

 tucano 

caracará 

gavião carijó 



frango d'água 

gambá com filhotes 

 



jararacas 

papagaio cara suja 



tigre d’água 

socoi 



soltura aves 



RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 37/2021
Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora – ICCO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento da

parceria firmada entre Prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação

Municipal do Meio Ambiente, e a entidade Instituto Catarinense de Conservação da

Fauna e Flora – ICCO referente ao Termo de Fomento FUNDEMA 001/2020, com

vigência de 01/2021 a 12/2022, cujo objeto é “Alimentação dos animais

administrados pelo ICCO - Instituto Catarinense de Conservação da Fauna, no

Complexo ambiental Cyro Gevaerd”.

De acordo com o plano de trabalho publicado no site da prefeitura, as metas

pactuadas são:



No dia 19/03/2021 recebemos e-mail a entidade

(administracao@zoobalneariocamboriu.com.br), com as informações abaixo:

mailto:administracao@zoobalneariocamboriu.com.br


● No mês de fevereiro/2021 foram adquiridos: ração para tamanduás,

ração para flamingos, ração para roedores, milho inteiro, milho picado,

milho moído, farelo de trigo, casca de soja, ração para coelhos, ração

para ovinos, ração postura, ração para avestruz, ração para peixes,

ração para cavalos e Alfamel. Com essa alimentação foram

alimentados 428 animais..

● Foi utilizado recurso próprio na importância de R$1.108,11 (gastos

excedentes) e R$84,00 para cobertura de tarifa bancária.

● No mês de fevereiro não receberam visitas escolares.

● Receberam 55 animais provenientes da Guarda Municipal Ambiental,

destes 21 foram reabilitados e voltaram para seu ambiente de origem;

16 permaneceram no Parque porque não conseguem sobreviver

sozinhos no seu ambiente; 11 estão sob cuidados na veterinária e 07

foram à óbito.

Abaixo, apresentamos tabela com os dados obtidos nas notas fiscais

enviadas:

Data NF Fornecedor Descrição Qtde Valor

19/02 65725 Quimtia S.A -
MTZ

ração roedores 120kg R$660,00

ração flamingo 60kg R$918,60

ração tamanduá 60kg R$1.386,60

TOTAL 240kg R$2.965,20

22/02 3834 Benef. e comérc.
de Cereais Pavão

milho moído 125kg R$200,00

milho picado 125kg R$210,00

milho grão 200kg R$336,00

farelo de trigo 125kg R$215,00

casca de soja 100kg R$150,00

TOTAL 675kg R$1.111,00

25/02 106926 Alisul Alimentos
S.A

ração coelho 250kg R$481,83

ração ovinos 1000kg R$1.901,66

ração granja 625kg R$1.235,50



postura

ração avestruz 750kg R$1.617,07

ração peixes 200kg R$514,06

ração cavalos 750kg R$1.369,26

alfamel 250kg R$547,57

TOTAL 3.825kg
R$7.666,95
+ R$364,96

(frete)

TOTAL 4.740kg R$12.108,11

Com base nos dados acima, podemos concluir que até a presente data a

entidade atingiu os seguintes percentuais de metas e despesas:

META PREVISÃO
REALIZADO

%
Jan Fev

Rações 128.068 kg 4.296,1 kg 4.740kg 7,06%

Carnes 56.910 kg 0 0 0%

Frutas e
verduras

127.486 kg 3.397,24 kg e
730 unid

0 2,66% + 730
unid

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade via e-mail,

percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução da

parceria e vem realizando as ações necessárias e previstas no plano de trabalho

para atender ao objeto pactuado.

Balneário Camboriú, 29 de março de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Secretária
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Membro
Matr. 15.288










