
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nº 9.786/2020

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 046/2021
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

Relatamos que, em 17 de março de 2021, entramos em contato através do telefone 47
33637835 e E-mail e social.lar@hotmail.com da Associação São Vicente de Paula. A
organização da sociedade civil possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de
Fomento firmados:

I. Termo de Fomento PMBC 001/2018
II. Termo de Fomento FMAS 001/2018

A entidade está com as visitas suspensas, devido a pandemia do Covid 19, então,
realizamos contato telefônico onde foi conversado com a colaboradora Liliane (Dirigente
Organizacional) assim respondeu por e- mail, no dia 22/03/2021, as seguintes informações:

● A entidade não recebe visitas externa e familiares, assim como, atividades
externas e eventos foram cancelados, desde a publicação do Decreto Estadual
de nº 506, de 12 de março de 2020, em que adota as medidas de isolamento e
quarentena;

● Atualmente estão com 42 idosos acolhidos na instituição sendo 19 masculinos e
23 femininos;

● Os técnicos de enfermagem permanecem realizando os cuidados integrais
referente a saúde dos idoso, mas que foram intensificadas as medidas de
proteção e higiene e o uso obrigatório de EPIs, durante toda a escala de
trabalho;

● Todos os residentes estão sendo instruídos a não se cumprimentarem com
beijos e abraços, a manter o distanciamento, uso de máscaras e higienização
das mãos com álcool gel, os funcionários ao chegarem para cumprir seu turno
passam por verificação de temperatura corporal, recebendo uniformes e
equipamentos necessários para o bem desempenho das atividades conforme
normas da ANVISA, rigorosamente obedecidas;

● O quadro funcional ao todo são de 38 funcionários sendo: 05 aux. de serviços
gerais, 02 aux. de lavanderia, 01 aux. de manutenção, 01 motorista, 01
fisioterapeuta, 01 enfermeira RT, 01 nutricionista, 01 integradora social, 01
dirigente, 01 aux. Administrativo, 04 aux. de cozinha, 02 cozinheiras, 01
coordenadoras de higienização, 01 cuidadores e 16 técnicos de enfermagem,
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além do Médico, Fonoaudióloga e Dentista do próprio município que realizam
consultas aos idosos uma vez por semana;

● Para amenizar a carga emocional boa parte dos idosos conversam com os
familiares de maneira virtual, mediante aplicativos de conversa no celular;
continuam reforçando as medidas de segurança e proteção como forma de evitar
que mais idosos e funcionários venham a se infectar.

● Foram detectados 2 funcionários positivos após a primeira dose da vacina. Em
virtude da situação, foi solicitado no dia 03/02/2021 visita do município para
realização do teste rápido para detecção de antígeno de Sars-CoV-2 COVD-19
em todos os idosos e funcionárias que testaram positivo 1 idoso e mais 2
funcionárias.

Desta forma, conforme relato recebido, a instituição vem executando os trabalhos
conforme os planos de trabalho e termos de parcerias.

Balneário Camboriú, 25 de março de 2021.

__________________________

Nilzete Teixeira
Membro / Matr. 2.953

________________________

Jaciara Di Santos Santos
Membro / Matrícula nº 40955
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 062/2021
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

Relatamos que, em 17 de abril de 2021, entramos em contato através do telefone 47
33637835 e E-mail e social.lar@hotmail.com da Associação São Vicente de Paula.

A organização da sociedade civil possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos
de Fomento firmados:

I. Termo de Fomento SPI 006/2019

A entidade está com as visitas suspensas, devido a pandemia do Covid 19, então,
realizamos contato telefônico onde foi conversado com a colaboradora Liliane (Dirigente
Organizacional) assim respondeu por e- mail, no dia 26/04/2021, as seguintes informações:

● A entidade não recebe visitas externa e familiares, assim como, atividades
externas e eventos foram cancelados, desde a publicação do Decreto Estadual
de nº 506, de 12 de março de 2020, em que adota as medidas de isolamento e
quarentena;

● Atualmente estão com 40 idosos acolhidos na instituição sendo 18 masculinos e
22 femininos;

● Os técnicos de enfermagem permanecem realizando os cuidados integrais
referente a saúde dos idoso, mas que foram intensificadas as medidas de
proteção e higiene e o uso obrigatório de EPIs, durante toda a escala de
trabalho;

● Todos os residentes estão sendo instruídos a não se cumprimentarem com
beijos e abraços, a manter o distanciamento, uso de máscaras e higienização
das mãos com álcool gel, os funcionários ao chegarem para cumprir seu turno
passam por verificação de temperatura corporal, recebendo uniformes e
equipamentos necessários para o bem desempenho das atividades conforme
normas da ANVISA, rigorosamente obedecidas;

● O quadro funcional ao todo são de 39 funcionários sendo: 05 aux. de serviços
gerais, 02 aux. de lavanderia, 01 aux. de manutenção, 01 motorista, 01
fisioterapeuta, 01 enfermeira RT, 01 nutricionista, 01 integradora social, 01
dirigente, 01 aux. Administrativo, 04 aux. de cozinha, 02 cozinheiras, 01
coordenadoras de higienização, 01 cuidadores e 16 técnicos de enfermagem, 01
zelador.
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● além do Médico, Fonoaudióloga e Dentista do próprio município que realizam
consultas aos idosos uma vez por semana;

● Para amenizar a carga emocional boa parte dos idosos conversam com os
familiares de maneira virtual, mediante aplicativos de conversa no celular;
continuam reforçando as medidas de segurança e proteção como forma de evitar
que mais idosos e funcionários venham a se infectar.

● No momento não possuem casos de infecção por COVID-19.
● Houve três internações hospitalares no HMRC, ocasionando 2 óbitos.

Desta forma, conforme relato recebido, a instituição vem executando os trabalhos
conforme os planos de trabalho e termos de parcerias.

Balneário Camboriú, 25 de abril de 2021.

__________________________

Nilzete Teixeira
Membro / Matr. 2.953

________________________

Jaciara Di Santos Santos
Membro / Matrícula nº 40955
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº   089/2021   

ASSOCIAÇÃO   SÃO   VICENTE   DE   PAULA     
  
  
  

Relatamos  que,  em  13  de  Maio  de  2021,  às  10:59  horas  entramos  em  contato  por  meio  do                   

telefone  47  33637835  pertencente  à  Associação  São  Vicente  de  Paula,  em  que  fomos  atendidas  pela                 

colaboradora  Eliane.  Informamos  que  a  partir  desse  mês  realizaremos  o  monitoramento  da  entidade,               

confirmando  alguns  dados  para  contato  e  solicitando  informações,  além  de  informar  nosso  contato  de                

e-mail.  Desta  maneira,  enviamos  e-mail  ao  endereço  eletrônico  <social.lar@hotmail.com>  na  mesma             

data,   aos   cuidados   da   colaboradora   Liliane   Boratti   -   Dirigente   Organizacional.   

 A  organização  da  sociedade  civil  possui,  com  esta  municipalidade,  os  seguintes  Termos  de                

Fomento   firmados:   

  

I. Termo   de   Fomento   SPI   006/2019   

  

Devido  a  pandemia  da  Covid-19  as  visitas  continuam  suspensas  na  entidade.  Desta  maneira,  o                

e-mail  com  as  informações  referente  ao  relatório  do  mês  de  Abril  de  2021  foi-nos  enviado  em                  

19/05/2021,   as   seguintes   informações:     
  

● No  mês  de  Abril  foram  acolhidos  na  entidade  40  (quarenta)  idosos,  sendo  17  (dezessete)                
masculino   e   23   (vinte   e   três)   feminino.   

  
● A  entidade  possui  um  quadro  funcional  de  39  (trinta  e  nove)  colaboradores,  sendo:  05                

Auxiliares  de  Serviços  gerais;  02  Auxiliares  de  Lavanderia;  01  Zelador;  01  Motorista;              
01  Fisioterapeuta;  01  Enfermeira  RT;  01  Nutricionista;  01  Integradora  Social;  01             
Dirigente  Organizacional;  01  Auxiliar  Administrativa;  03  Auxiliares  de  Cozinha;  02            
Cozinheiras;  01  Coordenadora  Higienização;  16  Técnicos  de  Enfermagem;  02           
Cuidadoras  de  Idosos.  Além  do  médico,  fonoaudióloga  e  da  dentista  do  próprio  município               
que   realizam   consultas   nos   idosos   uma   vez   por   semana.     

  
● De  acordo  com  a  Sra.  Liliane,   “Os  técnicos  de  enfermagem  permanecem  realizando  os               

cuidados  integrais  referente  a  saúde  do  idoso,  porém,  foram  intensificadas  as  medidas              
de   higiene   e   obrigatório   uso   de   EPIs,   durante   toda   a   escala   de   trabalho”.   
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● Ainda,  a  entidade  continua  com  todas  as  medidas  preventivas  desde  o  dia  13/03  onde                

foram  canceladas  todas  as  atividades  externas,  eventos  realizados  e  visitas  familiares             
por   tempo   indeterminado.   De   acordo   com   a   Sra.   Liliane:     

  
“Passamos  a  adotar  novas  práticas  de  proteção  aos  nossos  residentes,  entre  elas  a               
restrição  de  contato  físico.  Além  de  vetar  por  completo  as  visitações  também  tivemos               
que  instruir  todos  os  residentes  a  não  se  cumprimentarem  com  beijos  e  abraços,               
manterem  distanciamento,  uso  de  máscaras  e  higienização  com  álcool  gel.  Para  tentar              
minimizar  a  carga  emocional  das  normas  adotadas  contra  a  doença,  boa  parte  dos               
idosos  conversam  com  familiares  por  telefone  e  através  de  aplicativo  de  celular.              
Programas  e  projetos  que  eram  realizados  diariamente  bem  como  eventos  e  pessoas              
que  visitaram  o  lar  tiveram  seus  cronogramas  e  rotinas  alterados  passando  os  próprios               
funcionários  a  entreter  os  idosos.  As  medidas  de  higiene,  equipamentos  de  segurança  e               
orientações  foram  disponibilizadas  a  todos  os  idosos  e  funcionários.  Os  funcionários,  ao              
fecharem  na  instituição,  passam  por  verificação  de  suas  temperaturas  corporais,            
recebendo  uniformes  e  os  equipamentos  de  segurança  necessários  ao  bom            
desenvolvimento  de  suas  atividades.  As  normas  dispostas  pela  ANVISA  com  relação  às              
atividades   das   Instituições   estão   sendo   rigorosamente   obedecidas”.   

  
● No   momento   não   possuem   casos   de   infecção   por   COVID-19.   

  
● Houve   uma   internação   hospitalar   no   HMRC,   ocasionando   1   óbito.     

  
Desta  forma,  conforme  relatório  recebido,  a  instituição  vem  executando  os  trabalhos  conforme  o               

Plano   de   Trabalho   e   Termo   de   Parceria   firmado.   
  
  
  

Balneário   Camboriú,   24   de   Maio   de   2021.   
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__________________________   

Paula   Marília   Turatti   
Membro   

Matrícula    nº    29.283   
  
  

________________________   

Tamara   Gasperi   
Membro   

Matrícula   nº   32.723   



  

  
RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº071/2021   

ASSOCIAÇÃO   SÃO   VICENTE   DE   PAULA     
  
  
  

Relatamos  que,  em  31  de  Maio  de  2021,  às  15:55  horas  recebemos  e-mail  do  endereço                 

eletrônico  <social.lar@hotmail.com>  pertencente  à  Associação  São  Vicente  de  Paula,  por  intermédio  da              

colaboradora  Liliane  Boratti  -  Dirigente  Organizacional,  contendo  o  relatório  das  atividades  da  associação               

referente  ao  mês  de  Maio  de  2021.  A  organização  da  sociedade  civil  possui,  com  esta  municipalidade,  os                   

seguintes   Termos   de   Fomento   firmados:   

  

I. Termo   de   Fomento   SPI   006/2019   

  

Devido  a  pandemia  da  Covid-19  realizamos  contato  via  e-mail,  em  que  foi-nos  enviadas  as                

seguintes   informações:     
  

● No  mês  de  Maio  foram  acolhidos  na  entidade  41  (quarenta  e  um)  idosos,  sendo  18                 
(dezoito)   masculinos   e   23   (vinte   e   três)   femininos.   

  
● A  entidade  possui  um  quadro  funcional  de  40  (quarenta)  colaboradores,  sendo:  05              

Auxiliares  de  Serviços  gerais;  02  Auxiliares  de  Lavanderia;  01  Zelador;  01  Motorista;              
01  Fisioterapeuta;  01  Enfermeira  RT;  01  Nutricionista;  01  Integradora  Social;  01             
Dirigente  Organizacional;  01  Auxiliar  Administrativa;  03  Auxiliares  de  Cozinha;  02            
Cozinheiras;  01  Coordenadora  Higienização;  16  Técnicos  de  Enfermagem;  02           
Cuidadoras  de  Idosos  e  01  Recreador  Físico  Social.  Além  do  médico,  fonoaudióloga  e  da                
dentista   do   próprio   município   que   realizam   consultas   nos   idosos   uma   vez   por   semana.     

  
● De  acordo  com  a  Sra.  Liliane,   “Os  técnicos  de  enfermagem  permanecem  realizando  os               

cuidados  integrais  referente  a  saúde  do  idoso,  porém,  foram  intensificadas  as  medidas              
de   higiene   e   obrigatório   uso   de   EPIs,   durante   toda   a   escala   de   trabalho”.   

  
● Ainda,  a  Sra.  Liliane  informou  que  “Para  tentar  minimizar  a  carga  emocional  das  normas                

adotadas  contra  a  doença,  boa  parte  dos  idosos  conversam  com  familiares  por  telefone,               
através  de  aplicativo  de  celular  e  para  o  mês  de  maio  após  a  vacinação  Covid-19  e                  
vacina  da  Gripe  de  todos  os  idosos  e  funcionários,  os  idosos  voltaram  a  receber  visitas                 
de   seus   familiares.”   
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● Para  realização  das  visitas  foram  adotadas  algumas  medidas:  agendamento  prévio,            

duração  de  30  (trinta)  minutos  e  somente  quando  a  instituição  se  sente  muito  segura  do                 
aumento  da  infecção  da  doença  na  cidade  e  quando  os  idosos  e  a  família  solicitam.  De                  
acordo  com  o  relatório: “Não  é  uma  situação  corriqueira  até  porque  a  instituição  teme                
pela  contaminação  dessa  forma,  mas,  tomando  todos  os  cuidados  devidos.  Cada  familiar              
recebe   os   Epis   e   mantendo   distanciamento. ”   

  
● No   momento   não   possuem   casos   de   infecção   por   COVID-19.   

  
● Houve   uma   internação   hospitalar   no   HMRC.     

  
Desta  forma,  conforme  relatório  recebido,  a  instituição  vem  executando  os  trabalhos  conforme  o               

Plano   de   Trabalho   e   Termo   de   Parceria   firmado.   
  
  
  

Balneário   Camboriú,   08   de   Junho   de   2021.   
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__________________________   
Paula   Marília   Turatti   

Membro   
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RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº   132/2021   

ASSOCIAÇÃO   SÃO   VICENTE   DE   PAULA     
  
  
  

Relatamos  que,  em  16  de  Julho  de  2021,  às  13:38  horas  recebemos  e-mail  do  endereço                 

eletrônico  <social.lar@hotmail.com>  pertencente  à  Associação  São  Vicente  de  Paula,  por  intermédio  da              

colaboradora  Liliane  Boratti  -  Dirigente  Organizacional,  contendo  o  relatório  das  atividades  da  associação               

referente  ao  mês  de  Junho  de  2021.  A  organização  da  sociedade  civil  possui,  com  esta  municipalidade,                  

os   seguintes   Termos   de   Fomento   firmados:   

  

I. Termo   de   Fomento   SPI   006/2019   

  

Devido  a  pandemia  da  Covid-19  realizamos  contato  via  e-mail,  em  que  foi-nos  enviadas  as                

seguintes   informações:     
  

● No  mês  de  Junho  foram  acolhidos  na  entidade  39  (trinta  e  nove)  idosos,  sendo  16                 
(dezesseis)   masculinos   e   23   (vinte   e   três)   femininos.   

  
● A  entidade  possui  um  quadro  funcional  de  40  (quarenta)  colaboradores,  sendo:  05              

Auxiliares  de  Serviços  gerais;  02  Auxiliares  de  Lavanderia;  01  Zelador;  01  Motorista;              
01  Fisioterapeuta;  01  Enfermeira  RT;  01  Nutricionista;  01  Integradora  Social;  01             
Dirigente  Organizacional;  01  Auxiliar  Administrativa;  03  Auxiliares  de  Cozinha;  02            
Cozinheiras;  01  Coordenadora  Higienização;  16  Técnicos  de  Enfermagem;  02           
Cuidadoras  de  Idosos  e  01  Recreador  Físico  Social.  Além  do  médico,  fonoaudióloga  e  da                
dentista   do   próprio   município   que   realizam   consultas   nos   idosos   uma   vez   por   semana.     

  
● De  acordo  com  a  Sra.  Liliane,   “Os  técnicos  de  enfermagem  permanecem  realizando  os               

cuidados  integrais  referente  a  saúde  do  idoso,  porém,  foram  intensificadas  as  medidas              
de   higiene   e   obrigatório   uso   de   EPIs,   durante   toda   a   escala   de   trabalho”.   

  
● Ainda,  a  Sra.  Liliane  informou  que  “Para  tentar  minimizar  a  carga  emocional  das  normas                

adotadas  contra  a  doença,  boa  parte  dos  idosos  conversam  com  familiares  por  telefone,               
através  de  aplicativo  de  celular  e  para  o  mês  de  maio  após  a  vacinação  Covid-19  e                  
vacina  da  Gripe  de  todos  os  idosos  e  funcionários,  os  idosos  voltaram  a  receber  visitas                 
de   seus   familiares.”   
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● Para  realização  das  visitas  foram  adotadas  algumas  medidas:  agendamento  prévio,            

duração  de  30  (trinta)  minutos  e  somente  quando  a  instituição  se  sente  muito  segura  do                 
aumento  da  infecção  da  doença  na  cidade  e  quando  os  idosos  e  a  família  solicitam.  De                  
acordo  com  o  relatório: “Não  é  uma  situação  corriqueira  até  porque  a  instituição  teme                
pela  contaminação  dessa  forma,  mas,  tomando  todos  os  cuidados  devidos.  Cada  familiar              
recebe   os   Epis   e   mantendo   distanciamento. ”   

  
● No   mês   de   Junho   foi   relatado   um   caso   de   Covid-19   de   uma   colaboradora.   

  
  

Desta  forma,  conforme  relatório  recebido,  a  instituição  vem  executando  os  trabalhos  conforme  o               
Plano   de   Trabalho   e   Termo   de   Parceria   firmado.   

  
  
  

Balneário   Camboriú,   20   de   Julho   de   2021.   
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 RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 155/2021 
 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 

 Relatamos  que,  em  31  de  Agosto  de  2021,  às  10:14  horas  recebemos  e-mail  do  endereço 

 eletrônico  <social.lar@hotmail.com>  pertencente  à  Associação  São  Vicente  de  Paula,  por  intermédio  da 

 colaboradora  Liliane  Boratti  -  Dirigente  Organizacional,  contendo  os  relatórios  das  atividades  da 

 associação  referente  aos  meses  de  Julho  e  Agosto  de  2021.  A  organização  da  sociedade  civil  possui, 

 com esta municipalidade, os seguintes Termos de Fomento firmados: 

 I.  Termo de Fomento SPI 006/2019 

 No contato virtual foi-nos enviadas as seguintes informações: 

 ●  No  mês  de  Julho  foram  acolhidos  na  entidade  39  (trinta  e  nove)  idosos,  sendo  16 
 (dezesseis)  masculinos  e  23  (vinte  e  três)  femininos.  No  mês  de  Agosto  foram  acolhidos 
 40 (quarenta) idosos, sendo 17 (dezessete) masculinos e 23 (vinte e três) femininos; 

 ●  A  entidade  possui  um  quadro  funcional  de  40  (quarenta)  colaboradores,  sendo:  05 
 Auxiliares  de  Serviços  gerais;  02  Auxiliares  de  Lavanderia;  01  Zelador;  01  Motorista; 
 01  Fisioterapeuta;  01  Enfermeira  RT;  01  Nutricionista;  01  Integradora  Social;  01 
 Dirigente  Organizacional;  01  Auxiliar  Administrativa;  03  Auxiliares  de  Cozinha;  02 
 Cozinheiras;  01  Coordenadora  Higienização;  16  Técnicos  de  Enfermagem;  02 
 Cuidadoras  de  Idosos  e  01  Recreador  Físico  Social.  Além  do  médico,  fonoaudióloga  e  da 
 dentista do próprio município que realizam consultas nos idosos uma vez por semana. 

 ●  Além  dos  profissionais  listados,  a  Prefeitura  Municipal,  por  intermédio  da  Secretaria  da 
 Saúde,  disponibiliza  atendimento  semanal  com  um  médico,  um  fonoaudiólogo  e  uma 
 dentista. 

 ●  De  acordo  com  a  Sra.  Liliane,  “Os  técnicos  de  enfermagem  permanecem  realizando  os 
 cuidados  integrais  referente  a  saúde  do  idoso,  porém,  foram  intensificadas  as  medidas 
 de higiene e obrigatório uso de EPIs, durante toda a escala de trabalho”. 

 ●  Ainda,  a  Sra.  Liliane  informou  que  “Para  tentar  minimizar  a  carga  emocional  das  normas 
 adotadas  contra  a  doença,  boa  parte  dos  idosos  conversam  com  familiares  por  telefone, 
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 através  de  aplicativo  de  celular  e  para  o  mês  de  maio  após  a  vacinação  Covid-19  e 
 vacina  da  Gripe  de  todos  os  idosos  e  funcionários,  os  idosos  voltaram  a  receber  visitas 
 de seus familiares.” 

 ●  Para  realização  das  visitas  foram  adotadas  algumas  medidas:  agendamento  prévio, 
 duração  de  30  (trinta)  minutos  e  somente  quando  a  instituição  se  sente  muito  segura  do 
 aumento  da  infecção  da  doença  na  cidade  e  quando  os  idosos  e  a  família  solicitam.  De 
 acordo  com  o  relatório:  “Não  é  uma  situação  corriqueira  até  porque  a  instituição  teme 
 pela  contaminação  dessa  forma,  mas,  tomando  todos  os  cuidados  devidos.  Cada  familiar 
 recebe os Epis e mantendo distanciamento.  ” 

 ●  Nos meses de Julho  e Agosto não houveram  internações ou casos de Covid.. 

 No  dia  08  de  Outubro  de  2021,  realizamos  contato  telefônico  a  fim  de  informar  o  retorno  das 
 visitas  presenciais  e  angariar  informações  da  entidade.  A  Colaboradora  Eliane  nos  informou  que  as 
 visitas  estão  suspensas,  somente  com  agendamento  prévio  para  familiares.  Após  o  contato,  a  senhora 
 Liliane  nos  retornou  para  relatar  que  as  visitas  poderão  ser  realizadas  e  que  todos  os  idosos 
 encontram-se bem. 

 Desta  forma,  conforme  relatórios  recebidos,  e  visita  presencial  realizada,  a  instituição  vem 
 executando os trabalhos conforme o Plano de Trabalho e Termo de Parceria firmado. 

 Balneário Camboriú, 08 de Outubro de 2021. 
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