
RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 12/2021 
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7  

 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da          

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação           

Cultural (FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de             

Fomento FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021. 
Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de            

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O            
PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”. 

 

 



 
 

 
 

Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, enviamos e-mail           

à entidade, no dia 04/02/2021, para o endereço eletrônico         
coloniadepescadores-z7@hotmail.com, solicitando as seguintes informações: 

1. Quais os atendimentos realizados no último mês 01/2021? quantidade e 
comprovação dos mesmos; 

mailto:coloniadepescadores-z7@hotmail.com


2. Quais os pescadores e embarcações beneficiados com o uso da carrera nos 
meses de novembro/2020 a janeiro/2021? (listagem dos pescadores que 

utilizaram a carrera contendo também o nome e registro das embarcações, 
dados cadastrais - endereço, telefone); 

3. Houve emprego de recursos da parceria (referente a última parcela recebida) 

na manutenção da sede da entidade ou na carrera? (melhorias, reformas, 
ampliação, etc). Se sim, quais os valores empregados de recursos próprios e 

recursos da parceria, nf’s comprovatórias e registros fotográficos. 
4. Houve alguma alteração no quadro funcional da entidade ou no plano de 

trabalho pactuado? 

 
No dia 11/02/2021 recebemos e-mail da entidade, encaminhado pela         

secretária Joana, informando o que segue:  
Os atendimentos estão sendo realizados de forma presencial e também pelo           

Whatsapp, sendo encaminhado Relatório de Atividades e atendimentos (presencial         

e Whatsapp), conforme quantidade especificada abaixo: 
 

 

ATENDIMENTO/ 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

PRESENCIAL 66            66 

WHATS não 
mensurado 

           não 
mensurado 

TOTAL 66            66 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

Agendamento de carrera 6 

Declarações diversas 2 

Emissão de anuidade 14 

Encaminhamentos INSS - auxílio doença e aposentadoria 1 

Manutenção da carteira profissional 8 

Organização de Seguro Defeso 15 

Preenchimento GPS 15 

Renovação Licença de Pesca 6 



 
Além disso, 19 embarcações foram puxadas nas 2 carreiras disponibilizadas,          

entre os meses de 11/2020 e 12/2021, conforme relatórios abaixo. Recomenda-se           
que a entidade informe também a data de entrada e saída da embarcação e qual               

carreira foi utilizada nos próximos meses. 

 

 

 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 67 



Não houve utilização, tanto de recursos próprios quanto de recursos da           
parceria, referente à parcela 11/2020 para obras de reformas e melhorias. Já na             

parcela 12/2020 foi realizada manutenção na carrera, com recursos próprio, e           
manutenção também no veículo da entidade, no valor de R$400,00 para reparo no             

rolamento do cubo traseiro, com recursos da parceria. Quanto à parcela 01/2021,            

ainda não foi prestado conta do valor repassado, sendo que assim que finalizarem o              
balancete, encaminharão a nota fiscal do recurso aplicado. 

Informaram ainda que no plano de trabalho atual houve remanejamento de           
valores dentro das rubricas já previstas, sem alterar o valor repassado, ou seja, não              

houve aumento de repasse. Quanto ao quadro funcional da entidade, no mês de             

10/2020 o funcionário Eliel Elias Vicente foi desligado, sendo contratado para o            
cargo o Sr. João Pedro Aparício da Silva. 

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 que mesmo durante a pandemia do covid-19 continuou os atendimentos            

presenciais, além da oferta de atendimento remoto através do aplicativo whatsapp;           
contudo cabe alguns apontamentos: 

● Recomenda-se que a entidade informe também a data de entrada e           
saída da embarcação e qual carreira foi utilizada nos próximos meses. 

 

Balneário Camboriú, 12 de fevereiro de 2021. 
 

 

 
 

 

__________________________ 
Lucimar de F. Pereira 

Presidente  
Matrícula 35.087 

____________________________ 
Iara de Fatima Carvalho Escobar 

Secretária 
Matr. 15.288 



 

 



 

 



 



RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 35/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação

Cultural (FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de

Fomento FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.



Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos visita

in loco na sede da entidade xxxxx no dia 30/03/2021 as 9h15min.

Fomos recepcionados pelo Sr. Elienai e pelo Presidente Levi. Inicialmente a

Sra. Joana (secretária) não estava presente para prestar as informações. Após sua

chegada, foi nos repassado os seguintes dados:



Os atendimentos estão sendo realizados de forma presencial e também pelo

Whatsapp, conforme cópia dos Relatório de Atividades e atendimentos (presencial e

Whatsapp) apresentados durante a visita Com base nos relatórios, foram realizados

os seguinte atendimentos (obs.: não constam assinaturas em todos os nomes

listados no relatório de atendimento mensal):

ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 132

WHATS não
mensurado

37 37

TOTAL 66 103 169

ATIVIDADE QUANTIDADE

Agendamento de carrera 14

Cadastramento site Gov.br 01

Emissão de anuidade 07

Emissão de NF - Produtor Rural 01

Encaminhamentos INSS - auxílio doença e aposentadoria 01

Manutenção da carteira profissional 03

Organização de Seguro Defeso 26

Preenchimento GPS 07

Renovação TIE 01

Renovação Licença de Pesca 06

TOTAL DE ATENDIMENTOS 67

Além disso, informou continuar realizando a organização de documentos para

seguro defeso da anchova, que se encerra no dia 31/03; e do camarão sete-barbas,

que iniciou em 01/03 e se encerra em 31/05.

Participaram de reunião junto a Secretaria de Inclusão Social, no dia 25/02,

referente ao projeto de Curtume do Couro do Peixe, com previsão de início ainda

em 2021 através da parceria entre Inclusão social e Colônia.

Houve utilização de recursos próprios e da parceria para obras de reformas e



melhorias, abrangendo a Aquisição de armários e manutenção de veículo, além da

manutenção de uma lavadora de alta pressão industrial utilizada na carreira.

Considerando a alta demanda de utilização das carreiras, realizarão a manutenção

da 2ª lavadora de alta pressão industrial assim que a 1ª voltar da manutenção.Não

foram realizadas melhorias nas carreiras, tendo em vista o grande fluxo de

embarcações que estão sendo puxadas para reformas/manutenção. Assim que o

fluxo reduzir, começarão a realizar as manutenções necessárias.

Segundo o presidente, o Sr. Levi, possuem cerca de 100 protocolos de

pedidos para emissão de carteira inicial; contudo, desde 2014 não há mais sistema

para emissão de carteira de pescador, em virtude da extinção do Ministério da

Pesca, ficando apenas a Secretaria de Pesca para dar suporte. Com isso, a

entidade tem que se deslocar uma a duas vezes no mês até Florianópolis para

buscar as carteiras. Atualmente, possuem cerca de 120 embarcações cadastradas e

regularizadas.

Informou também a obtenção por parte do município, de 2 emendas

parlamentares para melhorias, construção de píer e atracadouros, que além de

trazer melhorias para a classe pesqueira, trará mais um ponto turístico para o

município, na oportunidade apresentou imagem do projeto arquitetônico.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a

visita, percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a

execução da parceria, e que mesmo durante a pandemia do covid-19 continuou os

atendimentos presenciais, além da oferta de atendimento remoto através do

aplicativo whatsapp.

Balneário Camboriú, 30 de março de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288











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

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 058/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação

Cultural (FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de

Fomento FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.



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

Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos



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

contato com a entidade, localizada na Rua José Francisco Victor, nº 40 - Barra, no

dia 20/04/2021 através do e-mail coloniadepescadores-z7@hotmail.com, solicitando

as seguintes informações:

1. Quais os atendimentos realizados no último mês 03/2021? quantidade e
comprovação dos mesmos.

2. Quais os pescadores e embarcações beneficiados com o uso das carreiras nos
meses de fevereiro/2021 e março/2021? (listagem dos pescadores que utilizaram a
carreira contendo também o nome e registro das embarcações, dados cadastrais -
endereço, telefone).

3. Considerando que o uso da carreira é destinado para todos os pescadores,
independente de ser associado ou não à Colônia, é realizado alguma cobrança para
não associados?

4. Houve emprego de recursos da parceria (parcela do mês 03/2021) na manutenção
da sede da entidade ou na carreira? (melhorias, reformas, ampliação, etc). Se sim,
quais os valores empregados de recursos próprios e recursos da parceria, nf’s
comprobatórias e registros fotográficos.

5. Houve alguma alteração no quadro funcional da entidade ou no plano de trabalho
pactuado?

6. Houve empréstimo do salão de festas? quando, quem utilizou, pago ou gratuito?
7. Houve empréstimo do veículo para os pescadores? quando, quem utilizou, destino e

finalidade.
8. Há espaço destinado para exposição de artesanatos? Se sim, informar quem faz

uso, quem gerencia e como foi feito o processo de disponibilização do local.

Recebemos resposta da entidade no dia 03/05/2021, através da Secretária,

Sra. Joana Jacinto, com as seguintes informações:

Os atendimentos estão sendo realizados de forma presencial e também pelo

Whatsapp. Segue em anexo o Relatório de Atividades e atendimentos (presencial e

Whatsapp) contendo quantidade especificada. Segue em anexo o Relatório de

Agendamentos de Puxadas referente ao mês de 02/2021 e 03/2021. Em relação à

cobrança para utilização da carrera, é cobrado para não filiados, sendo pescadores

ou não, o valor de R$ 250,00 para efetuar a puxada da embarcação. Porém

informamos que estes casos são muito escassos, não temos realizado nenhum

agendamento de carrera ou cobrança nessa modalidade. Houve utilização tanto de



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

recursos próprios quanto de recursos da parceria. Em anexo comprovação através

de notas fiscais referente aos gastos com manutenção da sede da entidade e de

equipamentos utilizados na carrera. Não houve alteração do quadro funcional da

entidade/parceria, bem como, não houve empréstimo do salão de festas da entidade

para realização de eventos sociais. Também não houve empréstimo do veículo da

entidade para pescadores. Temos um espaço destinado ao grupo de artesãos do

Bairro da Barra, e gerenciado pelos mesmos e também pela direção da entidade.

Quanto ao processo de disponibilização do local, participamos do Programa

Estadual Economia Verde e Solidária, no qual este grupo de artesãos também foi

incluído para realizar o beneficiamento do couro de peixe.

Com base nos relatórios enviados, foram realizados os seguinte

atendimentos (obs.: não constam assinaturas em todos os nomes listados no

relatório de atendimento mensal):

ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 180

WHATS não
mensurado

37 66 103

TOTAL 66 103 114 283

ATIVIDADE QUANTIDADE

Agendamento de carrera 7

Emissão de Declarações 7

Emissão de anuidade 2

Manutenção da carteira profissional 8

Organização de Seguro Defeso 18

Preenchimento GPS 2



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

Renovação TIE 1

Renovação Licença de Pesca 3

TOTAL DE ATENDIMENTOS 48

Além disso, informou continuar realizando a organização de documentos para

seguro defeso do camarão sete-barbas, que iniciou em 01/03 e se encerra em

31/05.

Participaram de reunião junto à Fundação Cultural, no dia 15/03, referente a



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

demandas necessárias da safra de tainha (arrasto de praia), com previsão de início

em 01/05. No dia 30/03 reuniram-se com o subprefeito da região sul para tratar de

assuntos relacionados à pesca artesanal.

Houve utilização de recursos próprios e da parceria na aquisição ou

contratação dos seguintes itens: serviços de manutenção (R$2.800,00 recursos

próprios), aquisição de peças (R$64,00), serviços de conserto de equipamentos

(R$60,00), aquisição de materiais de construção (R$40,70), materiais de sinalização

e equipamentos de segurança (R$367,87).

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 que mesmo durante a pandemia do covid-19 continuou os atendimentos

presenciais, além da oferta de atendimento remoto através do aplicativo whatsapp.

Balneário Camboriú, 03 de maio de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288



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

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 079/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.



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

Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos visita à

entidade, localizada na Rua José Francisco Victor, nº 40 - Barra, no dia 28/05/2021 às



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

10h20min.

Fomos recepcionadas por Joana - Secretária. A mesma nos entregou cópia do

relatório circunstanciado de atendimentos, bem como,relatório dos atendimentos com

assinaturas, referente ao mês 04/2021.

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios disponibilizados,

foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: não constam assinaturas em todos os

nomes listados no relatório de atendimento mensal):

ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 230

WHATS não
mensurado

37 66 36 139

TOTAL 66 103 114 86 369

ATIVIDADE QUANTIDADE

Agendamento de carrera 03

Emissão de anuidade 02

Manutenção da carteira profissional 03

Organização de Seguro Defeso 02

Preenchimento GPS 35

Protocolo 01

Renovação TIE/CIR 02

Renovação Licença de Pesca 04

TOTAL DE ATENDIMENTOS 52

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 04/2021:

PESCADOR EMBARCAÇÃO DATA

Adriam de M. Estuqui Vô Santinho - porte grande 09/04



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

Nelson A. de oliveira Não informado 22/04

Crescêncio Crescêncio - porte médio 28/04

Além disso, informou continuar realizando a organização de documentos para

seguro defeso do camarão sete-barbas, que iniciou em 01/03 e se encerra em 31/05.

Realizaram reunião junto à PMBC e alguns pescadores no dia 19/04 para tratar da

implantação de um projeto que está em desenvolvimento, que irá abranger os seguintes

investimentos/melhorias: construção de nova carrera e construção de um porto para carga,

descarga, abastecimento de óleo diesel e gelo.

No mês 04/2021 a entidade não realizou investimentos para manutenção da carrera,

apenas manutenção das lavadoras de alto-pressão utilizadas pelos pescadores que

possuem embarcação puxada na carrera. Informou que no próximo mês pretendem realizar

o pagamento do conserto feito no guincho utilizado pelos pescadores para puxar/erguer as

embarcações nas carreras. O veículo da entidade não foi emprestado a nenhum pescador

durante o mês 04/2021, apenas atendeu as demandas da própria instituição.

Em relação ao seguro defeso, perguntamos a quantidade de pescadores

encaminhados e que receberam o auxílio, na qual a sra. Joana informou que foram negados

alguns auxílios de pescadores que realmente possuem a profissão como principal fonte de

renda e sustento, mas que estão realizando todos os encaminhamentos para solução do

problema, que segundo ela, foi gerado pelas inconsistências do MAPA (Secretaria de Pesca

do Estado de SC). Sugerimos que a entidade, em parceria com algum escritório

advocatício, faça uma ação judicial conjunta para solucionar os problemas, considerando

que as famílias dos pescadores, geralmente de baixa renda, é que foram prejudicadas.

Quanto ao número de encaminhamentos aprovados para recebimento do seguro

defeso, a mesma informou cerca de 30 beneficiados pelo seguro defeso do camarão e

cerca de 120 beneficiados pelo seguro defeso do peixe. Informou ainda que houve redução

no número de pescadores ativos, uma vez que alguns já se aposentaram e mesmo que

estes ainda exerçam a profissão, não podem ser beneficiados pelo seguro defeso. Outro

fator de redução diz respeito ao fato de que desde 2014 não está sendo mais gerado

carteira de pescador profissional.



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

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a visita,

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

parceria, e que mesmo durante a pandemia do covid-19 continuou os atendimentos

presenciais, além da oferta de atendimento remoto através do aplicativo whatsapp.

Balneário Camboriú, 28 de maio de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288



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

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 101/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.



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

Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, encaminhamos email à

coloniadepescadores-z7@hotmail.com, no dia 22/06/21, solicitando as seguintes

mailto:coloniadepescadores-z7@hotmail.com


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

informações:

1. Quais os atendimentos realizados no mês 05/2021? quantidade e

comprovação dos mesmos.

2. Quais os pescadores e embarcações beneficiados com o uso das carreiras

em maio/2021? (listagem dos pescadores que utilizaram a carreira contendo

também o nome e registro das embarcações, dados cadastrais - endereço,

telefone).

3. Houve emprego de recursos da parceria (parcela do mês 05/2021) na

manutenção da sede da entidade ou na carreira? (melhorias, reformas,

ampliação, etc). Se sim, quais os valores empregados de recursos próprios e

recursos da parceria, nf’s comprobatórias e registros fotográficos.

4. O veículo da entidade foi disponibilizado à algum associado para viabilização

de algum serviço? Se sim, quem utilizou, quando, destino e finalidade.

5. Houve alguma alteração no quadro funcional da entidade ou no plano de

trabalho pactuado?

6. A entidade voltou a emprestar o salão de festas? Se sim, quando, quem

utilizou, pago ou gratuito?

No dia 06 de julho recebemos e-mail de resposta, contendo relatório circunstanciado

de atendimentos, bem como, relatório dos atendimentos com assinaturas, referente ao mês

05/2021.

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios disponibilizados,

foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: não constam assinaturas em todos os

nomes listados no relatório de atendimento mensal):

ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 80 310

WHATS não
mensurado

37 66 36 38 177

TOTAL 66 103 114 86 118 487
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ATIVIDADE QUANTIDADE

Agendamento de carrera 2

Emissão de anuidade 3

Emissão de declaração 1

Manutenção ou requerimento inicial da carteira profissional 9

Organização de Seguro Defeso 1

Preenchimento GPS 57

Renovação Licença de Pesca 6

Utilização do veículo à serviço dos pescadores 1

TOTAL DE ATENDIMENTOS 80

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 05/2021:

PESCADOR EMBARCAÇÃO DATA

Leli Adrian Lucas 04/05

Antonio (Reforma) Amigo Fiel II 19/05

UTILIZAÇÃO DO CARRO - MÊS 05/2021:

NOME DATA DESTINO FINALIDADE

Venesio da Silva 14/05 Itajaí Manutenção de rede de pesca

Além disso, informou que continuaram realizando a organização de documentos

para seguro defeso do camarão sete-barbas, que iniciou em 01/03 e encerrou em 31/05.

Participaram no dia 26/05 de reunião junto à diretoria da FEPESC, o Secretário de

Agricultura, Sr. Altair Silva e o Senador Esperidião Amin, para tratar da implantação do

projeto Inova Pesca e também sobre as dificuldades enfrentadas pelos pescadores durante

a atividade pesqueira.

No mês 05/2021 a entidade não realizou investimentos para manutenção da sede

nem da carrera. Ainda, informou que não foram realizados empréstimos do salão de festas,
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nem alterações no quadro funcional da entidade.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a visita,

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

parceria, e que mesmo durante a pandemia do covid-19 continuou os atendimentos

presenciais, além da oferta de atendimento remoto através do aplicativo whatsapp.

Balneário Camboriú, 06 de julho de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 122/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.
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Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, encaminhamos

email à coloniadepescadores-z7@hotmail.com, no dia 28/07/21, solicitando as

mailto:coloniadepescadores-z7@hotmail.com
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seguintes informações:

1. Quais os atendimentos realizados no mês 06/2021? quantidade e

comprovação dos mesmos.

2. Quais os pescadores e embarcações beneficiados com o uso das

carreiras em JUNHO/2021? (listagem dos pescadores que utilizaram a

carreira contendo também o nome e registro das embarcações, dados

cadastrais - endereço, telefone).

3. Houve emprego de recursos da parceria (parcela do mês 06/2021) na

manutenção da sede da entidade ou na carreira? (melhorias, reformas,

ampliação, etc). Se sim, quais os valores empregados de recursos

próprios e recursos da parceria, nf’s comprovatórias e registros

fotográficos.

4. O veículo da entidade foi disponibilizado à algum associado para

viabilização de algum serviço? Se sim, quem utilizou, quando, destino

e finalidade.

5. Houve alguma alteração no quadro funcional da entidade ou no plano

de trabalho pactuado?

6. Houve alguma alteração no plano de trabalho pactuado?

No dia 02 de agosto recebemos e-mail de resposta, contendo relatório

circunstanciado de atendimentos, bem como, relatório dos atendimentos com

assinaturas, referente ao mês 06/2021.

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios

disponibilizados, foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: não constam

assinaturas em todos os nomes listados no relatório de atendimento mensal):
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ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 80 75 385

WHATS não
mensurado

37 66 36 38 41 218

TOTAL 66 103 114 86 118 116 603

ATIVIDADE QUANTIDADE

Agendamento de carrera 6

Emissão de anuidade 1

Emissão de Taxa IBAMA 1

Manutenção ou requerimento inicial da carteira
profissional

4

Preenchimento GPS 65

Renovação Licença de Pesca 1

TOTAL DE ATENDIMENTOS 78

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 06/2021:

No mês 06/2021 a entidade realizou investimentos para manutenção da sede

e da carrera. Ainda, informou que não foram realizados empréstimos do salão de

festas e do veículo, nem alterações no quadro funcional da entidade.
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Informou ainda que no dia 29/06 foi lançado o novo Sistema de

Recadastramento de Pescadores Profissionais, que começará a funcionar a partir

de 01/10/2021. Conforme informações da entidade, este novo sistema agregará

segurança e eficiência, com cruzamento de dados para evitar fraudes na concessão

de benefícios aos pescadores.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a

visita, percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para a

execução da parceria, e que mesmo durante a pandemia do covid-19 continuou os

atendimentos presenciais, além da oferta de atendimento remoto através do

aplicativo whatsapp.

Balneário Camboriú, 10 de agosto de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 144/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.
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Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos visita

in loco na sede da entidade no dia 28/09/21, às 9h25min, sendo recepcionadas pela



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

srta. Joana (secretária). A mesma encaminhou via e-mail (no dia 30/09) os 2 últimos

relatórios circunstanciados de atendimentos, bem como, listagem das embarcações

puxadas na carrera.

Informou que houve alteração no quadro funcional, sendo desligado no mês

09/2021 Sr. Elienai e admitido o Sr. Elieder Vicente. Ainda, informou que a mesma

permanece até dezembro e após irá se desligar da entidade. Em dezembro/2021

será realizada nova eleição para eleger nova diretoria.

Quanto ao empréstimo do salão de festas, a direção da entidade decidiu em

voltar a disponibilizar o salão para a comunidade a partir de outubro/2021, sendo

editado novo termo de responsabilidade para uso.

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios

disponibilizados, foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: não recebemos a

listagem com os nomes e assinaturas dos atendidos):

ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 80 75 67 66 518

WHATS não
mensurado

37 66 36 38 41 31 37 286

TOTAL 66 103 114 86 118 116 98 103 804

ATIVIDADE QTDE MÊS
07/2021

QTDE MÊS
08/2021

Agendamento de carrera
(mês 07/2021 apresentou lista com 3 embarcações)

04 03

Emissão de anuidade 01 00

Emissão de NF produtor rural 00 01

Manutenção/requerimento inicial da carteira profissional 01 04

Preenchimento GPS 60 57



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

Requerimento de auxílio doença 01 01

TOTAL DE ATENDIMENTOS 67 66

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 07/2021:

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 08/2021:

Informou que no dia 30/07 participaram de reunião junto ao SINDIPI

(Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região) e no dia

27/08 participaram de reunião junto a Colônia de Pescadores de São José para

tratar de assuntos relacionados a pesca artesanal: seguro desemprego,

aposentadoria, protocolos pendentes de carteira de pescadores e licenças,

financiamento de casas e reformas para os pescadores.
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Informou ainda que em 01/10 darão início ao Cadastramento de Pescadores

no novo Sistema de Recadastramento de Pescadores Profissionais, sendo que

inicialmente, por se tratar de novo sistema e novas informações, farão agendamento

de 5 pessoas por dia para realizar o devido atendimento.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a

visita e via e-mail, mesmo não recebendo a listagem com os nomes dos atendidos,

entendemos que a mesma apresenta os elementos necessários para a execução da

parceria, está realizando os atendimentos presenciais e a distância, através do

aplicativo whatsapp, conforme demanda.

Balneário Camboriú, 30 de setembro de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 167/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.
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Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos visita

in loco na sede da entidade no dia 26/10/21, às 9h25min, sendo recepcionadas pela
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srta. Joana (secretária). A mesma encaminhou via e-mail (no dia xxx) o relatório

circunstanciado de atendimentos, bem como, listagem das embarcações puxadas

na carrera referente ao mês 09/2021.

Quanto ao empréstimo do salão de festas, a direção da entidade voltou a

disponibilizar o salão para a comunidade a partir de outubro/2021, sendo editado

novo termo de responsabilidade para uso (foto anexa).

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios

disponibilizados, foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: nem todos os

nomes na listagem contém assinatura):
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ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 80 75 67 66 84 602

WHATS não
mensurado

37 66 36 38 41 31 37 32 318

TOTAL 66 103 114 86 118 116 98 103 116 920

ATIVIDADE QTDE MÊS
09/2021

Agendamento de carrera 05

Cadastros Gov.Br 03

Cadastro sistema Óleo diesel 06

Emissão anuidade 01

Manutenção/requerimento inicial da carteira profissional 03

Preenchimento GPS 64

Renovação TIE / licença embarcação 04

TOTAL DE ATENDIMENTOS 86

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 09/2021:

Informou que no dia 21/09 participaram de reunião junto a FEPESC para

tratar sobre o novo acordo de Cooperação Técnica com o INSS, cujo objetivo é
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facilitar o acesso das entidades de classe a terem acesso aos benefícios da

previdência social.

Iniciaram em 01/10 o Cadastramento de Pescadores no Novo Sistema de

Recadastramento de Pescadores Profissionais, sendo relatado dificuldade no

processo que envolve vários passos para conclusão. Para fazer novo cadastro é

necessário possuir conta no Gov.br, fato este que dificulta devido aos quesitos que

devem ser preenchidos (validação de dados e foto recente, anexar documentos,

etc). A entidade vem realizando agendamento conforme a disponibilidade e

funcionalidade do referido sistema. Após a conclusão do recadastramento, é

realizada a impressão da nova carteira/licença de pescador e entregue em mãos

aos mesmos; contudo este novo sistema permite o acesso digital ao referido

documento por possuir QR Code e conforme informado pelo Presidente da Entidade

durante a visita, o Sr. Levi Vicente, já foram realizados mais de 60 cadastros.

Quanto à eleição, o edital foi publicado dia 14 de outubro e segue até o dia

04/11 para inscrição de chapa. A eleição ocorrerá em 12/12/2021.Até o presente

momento apenas 1 chapa está inscrita (da atual diretoria).

Foram confeccionados cavaletes para utilização nas Carrera, com recursos

da parceria. Os materiais já haviam sido adquiridos com recursos da parceria há
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algum tempo e com recursos próprios pagaram a mão de obra. Ainda, foi adquirido

nova CPU com recursos próprios e novo monitor com recursos da parceria. A troca

dos equipamentos de informática foi realizada para o funcionamento do novo

sistema de recadastramento.

Ainda, o presidente enfatizou a importância da classe profissional, bem como

da entidade, e também a importância da união ter voltado a emitir a carteira/licença

de pescador que já estava há 4 anos sem emitir. Discutimos sobre a importância de

realizar no futuro um projeto junto às escolas e núcleos sobre a prática da pesca

artesanal (embarcação, confecção de rede, tipos de pescados, etc), como forma de

manter a cultura ainda viva nas gerações futuras. O presidente acha muito

interessante essa ideia, contudo ele entende que antes de incentivarmos a prática

da pesca artesanal, o Estado de SC deve primeiro regularizar seus sistemas, pois

estão enfrentando problemas na emissão de licença para embarcação.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a

visita e via e-mail, entendemos que a mesma apresenta os elementos necessários

para a execução da parceria, está realizando os atendimentos presenciais e a

distância, através do aplicativo whatsapp, conforme demanda.

Balneário Camboriú, 29 de outubro de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 188/2021
COLÔNIA DE PESCADORES Z-7

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Fundação Cultural

(FCBC) e a entidade COLÔNIA DE PESCADORES Z-7, referente ao Termo de Fomento
FCBC 001/2019 - 1º Termo Aditivo, com vigência de 01/2021 a 12/2021.

Abaixo, apontamos as metas pactuadas para o ano 2021, conforme plano de

trabalho publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em “AMPARAR O

PESCADOR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL”.
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Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos visita

in loco na sede da entidade no dia 01/12/21, às 16h50min, sendo recepcionadas
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pela srta. Joana (secretária). A mesma encaminhou via e-mail, no dia 06/12/21, o

relatório circunstanciado de atendimentos, bem como, listagem das embarcações

puxadas na carrera referente ao mês 10/2021. Já no dia 15/12 a entidade enviou os

relatórios do mês 11/2021.

Com base nas informações fornecidas, bem como nos relatórios

disponibilizados, foram realizados os seguinte atendimentos (obs.: nem todos os

nomes na listagem contém assinatura):

ATENDIMENTO/
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PRESENCIAL 66 66 48 50 80 75 67 66 84 75 104 781

WHATS não
mensurado

37 66 36 38 41 31 37 32 32 56 406

TOTAL 66 103 114 86 118 116 98 103 116 107 160 1187

ATIVIDADE QTDE MÊS
10/2021

QTDE MÊS
11/2021

Agendamento de carrera 02 05

Agendamento/Informações INSS 04 00

Agendamento Salão de festas 01 01

Digitação de documentos (contrato) 00 02

Emissão anuidade 01 02

Manutenção/requerimento inicial da carteira
profissional/ Recadastros

35 35

Preenchimento GPS 29 51

Renovação Documentos Capitania dos Portos 00 03

Renovação TIE / licença embarcação 03 02

Solicitação de Seguro Defeso via sistema INSS 00 03
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TOTAL DE ATENDIMENTOS 75 104

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 10/2021:

EMBARCAÇÕES PUXADAS - MÊS 11/2021:

Permanecem realizando o recadastramento de Pescadores no Novo Sistema

de Recadastramento de Pescadores Profissionais (SISRGP 4.0) desde 01/10/2021

e a partir de 01/11/2021 iniciaram o cadastramento para pescadores que possuem

apenas protocolo e também para os que precisam solicitar a carteira inicial. O

recadastramento permanecerá até 09/2022, e segundo a entidade, houve aumento

na procura pelo recadastramento em virtude do seguro defeso da Anchova que se

aproxima.

No dia 19/11 a entidade realizou reunião juntamente com Câmara Setorial da

Pesca de Florianópolis e demais órgãos da categoria, para apresentação de minuta

de Regulamentação da pesca de Arrasto de Praia e debate sobre o tema com os

pescadores da Região de Itapoá e Bombinhas.
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Informaram que no dia 12/12 haverá a eleição para a nova diretoria que fará

a gestão de 11/01/2022 a 11/01/2025.

No mesmo dia (01/12) visitamos também o local de acesso às carreiras

construídas pela Colônia para uso dos pescadores que possuem embarcações que

necessitam de reparos. O mesmo fica localizado nas margens do rio, cujo acesso

se dá pela Rua Pedro Pinto Correia, ao lado nº 111.

Reparamos algumas sucatas e entulhos no terreno de acesso ao local,

contudo não sabemos quem é o proprietário do mesmo. Observamos 2 carreiras no

local, e 3 embarcações utilizando as carreiras para manutenção. Observamos

também uma pequena construção, possivelmente uma casa de energia onde são

ligados os maquinários para limpeza e manutenção das embarcações. Não

possuímos conhecimento técnico para avaliar a qualidade das carreiras construídas

e se atendem as normas técnicas, bem como, se estão sendo dados os devidos

procedimentos para despejo de materiais e produtos químicos que porventura

possam ser utilizados durante o período de manutenção.

Desta forma, com base nas informações prestadas pela entidade durante a

visita e via e-mail, entendemos que a mesma apresenta os elementos necessários

para a execução da parceria, está realizando os atendimentos presenciais e a

distância, através do aplicativo whatsapp, conforme demanda.

Balneário Camboriú, 15 de dezembro de 2021.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Presidente
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Secretária
Matr. 15.288



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



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



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



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



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


