
 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. 106/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Relatamos que através dos relatórios de atividades mensal, apresentado nas
prestações de contas da entidade, no endereço Rua 1926, 1260 - Balneário
Camboriú, cujo endereço corresponde a unidade da entidade Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE. A organização da sociedade civil possui, com esta
municipalidade, os seguintes Termos de Colaboração e Cedência firmados::

● Termo de Colaboração FMAS 005/2021
● Termo de Colaboração FMDCA 008/2021 PDEAR
● Termo de Colaboração FMDCA 007/2021 EQUOTERAPIA
● Termo de colaboração SEDUC 01/2021
● Acordo de Cooperação SEDUC 01/2021 CEDÊNCIA

Seguem informações com relação aos atendimentos realizados em agosto de 2022:

METAS FMAS

META 01: Prestar atendimento familiar e/ou individual a 30 usuários com deficiência
intelectual, associada ou não a outras deficiências, realizando encaminhamentos na rede
de serviços.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Prestar em média 25 atendimentos
mensais, 300 anuais pelo Serviço Social.

31

Prestar em média 42 atendimentos
mensais, 500 anuais pela Psicologia.

57

Realizar reuniões psicossociais com
usuários e familiares no mês.

10

Realizar atendimentos familiares pelo
serviço social ou psicologia ou pedagogia
na avaliação inicial.

Não consta no relatório

Realizar 04 visitas domiciliares no mês. 10

Realizar 02 reuniões intersetoriais no ano
ou conforme demanda da rede e dos
usuários.

02

Realizar 30 estudos de caso dos usuários
inseridos no serviço (on-line ou
presencial).

Não consta no relatório
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Realizar 02 reuniões de equipe
interdisciplinar no mês (on-line ou
presencial).

04

META 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a
outras deficiências e suas famílias.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Realizar em média 4 oficinas mensais e 35
anuais com usuários da instituição. 04

META 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou
não a outras deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Realizar o atendimento a empresas pelo
serviço social e a psicologia.

08

Acompanhar os usuários em entrevistas e
reuniões conforme demanda.

00

META 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos
relacionados à pessoa com deficiência.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Realizar 10 ações de prevenção, defesa e
garantia de direitos relacionados à pessoa
com deficiência.

09

● ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS: “Sem alterações.”

● OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: “Os registros dos atendimentos
prestados para o projeto foram lançados no sistema Precisa e seguem anexo
conforme o solicitado pelo Edital de fomento. As reuniões de equipe são
contabilizadas em instrumento próprio da APAE e informadas no relatório.”
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METAS FMDCA

META 01: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos
e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos,
orientações e garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Prestar atendimentos de fisioterapia 132

Prestar atendimentos de fonoaudiologia 00

Prestar atendimentos de psicologia 59

Prestar atendimentos de serviço social 160

Realizar 02 estudos de caso anuais 00

Realizar adaptações, conforme demanda 04

Realizar 02 reuniões de equipe por mês 05

Realizar reuniões intersetoriais,
conforme demanda

00

Prestar assessoria aos núcleos de
educação, conforme demanda

04

META 02: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes
entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de Atendimento Clínico Especializado - SAESP,
realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com
deficiência e de suas famílias.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Prestar atendimentos de fisioterapia 40

Prestar atendimentos de fonoaudiologia Não consta no relatório

Prestar atendimentos de psicologia 40

Prestar atendimentos de serviço social 40

Realizar 02 estudos de caso anuais –

Realizar adaptações, conforme demanda 02

Realizar 02 reuniões de equipe por mês 04
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Realizar reuniões intersetoriais,
conforme demanda

06

Prestar assessoria às escolas, conforme
demanda

14

META 03: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para
acesso ao serviço com equipe interdisciplinar.

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Realizar 20 avaliações iniciais no ano,
para crianças e adolescentes

01

Realizar estudo de caso para decisão da
entrada no serviço, estabelecer os
objetivos

01

Realizar o acolhimento, triagem e
encaminhamento dos casos não
considerados público alvo para a APAE

–

META 04: Realizar atendimentos de terapia pediasuit;

ETAPA NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

Realizar atendimentos de pediasuit em
sala específica para terapia;

57

De acordo com a entidade:

“Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários
atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos (presenciais) e os
arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência
e são enviadas anualmente nos relatórios finais.”

METAS FMDCA - EQUOTERAPIA

META 01: Prestar
atendimentos de
equoterapia.

700 atendimentos anuais 79 atendimentos realizados

META 02: Registrar de
forma descritiva e qualitativa

700 registros anuais. 100 registros realizados
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cada atendimento prestado
ao praticante em formulário
próprio de evolução.

Registrar a avaliação
inicial (caracterização do
caso) de forma descritiva
e qualitativa no Plano
Terapêutico Individual de
cada praticante.

20 previstos 20

Registrar os objetivos de
trabalho de cada
praticante no Plano
Terapêutico Individual.

20 previstos 20

Evoluir semestralmente
os objetivos de trabalho
de cada praticante no
Plano Terapêutico
Individual.

20 previstos 00

Realizar avaliação para a
prática da equoterapia.

Conforme a demanda Não apresentado no
relatório

ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS: “Não houve modificações estatutárias.”

Desta forma, verificamos por meio dos relatórios apresentados, que a entidade está
executando os trabalhos conforme o plano de trabalho e termos de convênio.

Balneário Camboriú, 17 de outubro de 2022.

____________________
Andrea A. Hostins

Membro
Matrícula 41.954

____________________
Johnny R. Reichardt

Membro
Matrícula 34.025

______________________
Nilzete Teixeira

Membro
Matr. 15.288
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