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. 014/2017
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 01 de
junho de 2017, às 14h30min, os membros Paula Marília Turatti e Gisele Kindermann
Schmidt realizaram visita in loco na rua 2300, nº. 1590, Bairro Centro, Município de
Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a sede da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Convênios
firmados:
Convênio PMBC/SEAG nº. 006/2016, FMS nº. 002/2016;

1.

O objetivo precípuo da respectiva visita deuse em razão da necessidade de verificar
in loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as
especificações contidas no termo de convênio, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho.
Durante a visita, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no local:
A programação de atendimento para o referido dia era de 11 (onze)
atendimentos, sendo que 7 (sete) mulheres já haviam sido atendidas ou
aguardavam atendimento;
●
Foi constatado que o Alvará Sanitário estava vencido desde o mês de março;
● Ainda, no momento estava ocorrendo uma palestra com diversas mulheres a
respeito do câncer, onde as mesmas relataram seus casos.
●

Desta forma, homologamos parcialmente o pronunciamento emitido pelo gestor do
FMS 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 convênio, ressalvase os
seguintes aspectos, os quais sugerimos que sejam readequados:
1. Alvará Sanitário vencido.

Balneário Camboriú, 05 de junho de 2017.

Francisco P. Ferreira Junior
Presidente
Matrícula 34.439
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 RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 033/2017
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 14 de
julho de 2017, às 14h30min, os membros Marcelo Severino Jhonny Reinbold Reichardt
realizaram visita in loco na rua 2300, nº. 1590, Bairro Centro, Município de Balneário
Camboriú, cujo endereço corresponde a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a
qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Convênios firmados:
Convênio PMBC/SEAG nº. 006/2016, FMS nº. 002/2016;

1.

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de verificar
in loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as
especificações contidas no termo de convênio, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho.
Durante a visita, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no local:
●

Na tarde da visita, encontramos a Enfermeira Ana Maria Crispin realizando
atendimento no consultório da instituição, tendo 12 mulheres agendadas para
aquela tarde, muitas delas já atendidas e outras aguardando atendimento;

●

encontramos as instalações em perfeitas condições de manutenabilidade, com
as reformas concluídas;

●

o quadro de funcionários remunerados foi confirmado pela Srª Mileide Sabel,
sendo 01 prestadora de serviço ( serviços gerais) e 02 profissionais pela CLT (
enfermeira e auxiliar administrativo);

●

Na oportunidade foi informado pela Presidente da Instituição, srª Vera Lúcia
Godinho Vacaro, que os serviços da instituição são complementados pela
equipe de 62 voluntários, que executam seus trabalhos de acordo com uma
rotina de atividades, em uma média de 04 voluntários por dia em 02 turnos (
matutino e vespertino);

●

o alvará junto a vigilância sanitária foi regularizado, seguindo a recomendação
do relatório anterior.
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Desta forma, homologamos parcialmente o pronunciamento emitido pelo gestor do
FMS 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 convênio.
Balneário Camboriú, 14 de julho de 2017.

____________________ 
Paula Marília Turatti 
Secretária
Matrícula 29.283

_______________________
Francisco P. Ferreira Junior
Presidente
Matrícula 34.439/2016

_______________________
Marcelo Severino
Membro
Matrícula nº 3.611

_______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula 34.025

_______________________
Gisele Kindermann Schmidt
Membro
Matrícula nº 11.491
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 053/2017
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 24 de
agosto de 2017, às 15h50min, os membros Marcelo Severino, Lucimar de Fátima Pereira e
Soraia Marli Cota realizaram visita in loco na rua 2300, nº. 1590, Bairro Centro, Município de
Balneário Camboriú, cujo endereço corresponde a sede da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, a qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Convênios
firmados:
Convênio PMBC/SEAG nº. 006/2016, FMS nº. 002/2016;

1.

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de verificar
in loco as atividades desenvolvidas pela referida entidade, no âmbito do Município, ante as
especificações contidas no termo de convênio, 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 Sra. Ivone Heil que nos mostrou as instalações da
entidade, bem como apresentou-nos aos profissionais e voluntários, durante a
visita nas salas/consultórios.
na tarde da visita, encontramos a voluntária Jaqueline realizando atendimento
de Reiki a uma paciente.
a Enfermeira Ana Maria Crispin estava realizando atendimento no consultório da
instituição.
encontramos as instalações em perfeitas condições de manutenabilidade, com
as reformas concluídas, porém a sala que será utilizada para oficina de
artesanato, no piso térreo, ainda não está devidamente instalada. Na ocasião,
orientamos a Sra. Ivone, conforme a mesma solicitou, para que encaminhe
ofício ao Secretário de Inclusão Social a fim de solicitar auxílio para a instalação
dos móveis, através dos serviços da Marcenaria Municipal.
o quadro de funcionários remunerados foi confirmado pela Sra. Ivone, sendo 01
prestadora de serviço (serviços gerais) e 02 profissionais pela CLT (enfermeira
e auxiliar administrativo), todos presentes na tarde da visita. Informou ainda que
a instituição conta com mais de 60 voluntários, sendo que alguns deles estavam
presentes na tarde de hoje auxiliando nos atendimentos/serviços prestados.
A Sra. Ivone relatou sobre a rotina de atendimentos, em média 12 pessoas por
dia, totalizando 60 atendimentos semanais. Os atendimentos são feitos da
seguinte maneira: recepção, entrevista, recepção (para aguardar coleta) e
coleta (ambulatório).
Identificou-se que o Alvará Sanitário da entidade, fixado em local visível, ainda
encontra-se com validade expirada.
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●

Verificou-se que a entidade não possui banner
referido Termo de Parceria, fixado em local
transparência a esta. Após a visita, foi feito
informações no site ou página (rede social)
localizado nenhum site ou rede social da mesma.

com as informações sobre o
visível, como forma de dar
tentativa de localizar essas
da entidade, porém não foi

Desta forma, homologamos parcialmente o pronunciamento emitido pelo gestor do
FMS 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 convênio.
Balneário Camboriú, 24 de agosto de 2017.

Francisco P. Ferreira Junior
Presidente
Matrícula 34.439

1

1

Foto da recepção da entidade.
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2

2

Instalação onde encontra-se a lavanderia da entidade.
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3

3

Sala de Entrevista.
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4

4

Local onde será instalada a sala de artesanato.
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5

5

Auditório para as Reuniões da entidade e Encontros mensais com as pacientes
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 074/2017
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 26 de
setembro de 2017, às 15h20min, os membros Gentil Pedro Gai e Lucimar de Fátima Pereira
realizaram visita in loco na rua 2300, nº. 1590, Bairro Centro, Município de Balneário
Camboriú, cujo endereço corresponde a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a
qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Parcerias firmados:
Convênio PMBC/SEAG nº. 002/2017, FMS nº. 001/2017;

1.

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de 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 Sra. Maiza, Vice-presidente da Entidade, e pela Sra.
Vera Lúcia, Presidente da Entidade.

●

na tarde da visita, encontramos 5 pacientes aguardando atendimento.

●

A presidente relatou que a entidade está realizando os preparativos para o
“Outubro Rosa”.

●

Sobre a solicitação realizada à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão
Social, para auxílio da Marcenaria Municipal na instalação da sala de
artesanato, a Presidente relatou que ainda não foram atendidas pela
Marcenaria.

●

A presidente informou que as funcionárias custeadas por esta parceria são: Ana
Maria - enfermeira e Mileide - Secretária.

●

A Sra. Vera Lúcia informou que são realizadas 12 agendamentos por dia, mas
nem sempre conseguem atender esse número de pacientes, devido a
falta/ausência da paciente. No mês de agosto, informou que foram realizados
172 exames.

●

Sobre a análise dos exames, a presidente relatou que a entidade possui
parceria com a CPH, que realiza a análise dos mesmos, com um preço mais
acessível (em média 18 reais por exame) e que este valor é custeado com
recursos deste termo de parceria (FMS).
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●

Em relação ao Alvará Sanitário da entidade, a presidente relatou que já foi
regularizado junto a Secretaria de Saúde.

●

Sobre os encaminhamentos para a rede, a enfermeira é responsável, caso
identifique-se algum problema nos exames, em encaminhar a paciente. Para
isto, a entidade possui parceria com o NAM, para realização de
encaminhamento e atendimento de forma mais rápida.

●

Quanto a divulgação da prestação de contas e do termo de parceria, a
presidente relatou que recebeu na tarde de ontem o ofício emitido pela
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública orientando
sobre a divulgação dos referidos dados.

Desta forma, homologamos parcialmente o pronunciamento emitido pelo gestor do
FMS 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 convênio, porém
ressalva-se:
1. A entidade no mês de agosto não atingiu a meta de atendimentos de 192
exames, ficando 10,42% abaixo da meta.
2. A entidade ainda não possui as prestações de contas e informações sobre o
Termo de Parceria publicados em site próprio.
Balneário Camboriú, 26 de setembro de 2017.

___________________
Francisco P. Ferreira Junior
Presidente
Matrícula 34.439

______________________
Gentil Pedro Gai
Membro
Matrícula nº 18.003

______________________
Gisele Kindermann Schmidt
Membro
Matrícula nº 11.491

______________________
Jackson Gil Mello Capelari
Membro
Matrícula 18.694

______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula 34.025

______________________
Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087
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___________________
Marcelo Severino
Membro
Matrícula nº 3.611

______________________
Paula Marília Turatti
Secretária
Matrícula 29.283

______________________
Soraia Marli Cota
Membro
Matrícula 18.169

______________________
Tamara Gasperi
Membro
Matrícula 32.723
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 111/2017
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 16 de
novembro de 2017, às 14h00min, os membros Jackson Gil Mello Capelari e Soraia Marli
Cota realizaram visita in loco na rua 2300, nº. 1590, Bairro Centro, Município de Balneário
Camboriú, cujo endereço corresponde a sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a
qual possui, com esta municipalidade, os seguintes Termos de Parcerias firmados:
Convênio PMBC/SEAG nº. 002/2017, FMS nº. 001/2017;

1.

O objetivo precípuo da respectiva visita deu-se em razão da necessidade de 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 Sra. Ivone, voluntária, e pela Sra. Mileide, Secretária
da Entidade.
Na tarde da visita, encontramos 7 pacientes aguardando atendimento.
Foi questionado qual é a empresa terceirizada que realiza a limpeza do espaço,
previsto no termo de parceria, foi informado que é a empresa Press.
A entidade realiza 12 agendamentos para entrevista e coleta de exames,
diariamente e esporadicamente alguns encaixes por desistência. Porém são
realizadas em média 10 coletas diárias, devido a faltas ou desistências.
Atualmente 50% das pacientes são encaminhadas pelo Sistema de Saúde e
50% buscam atendimento por vontade própria.
A entidade possui parceria com laboratório para realização da análise do
material coletado a um custo baixo.
A enfermeira Ana Maria estava realizando os atendimentos no momenta da
vista. No intervalo entre uma atendimento e outro, a enfermeira nos mostrou o
boletim de atendimento onde consta os nomes das pacientes, data da coleta e
demais informações relevantes. Este boletim é anexado a prestação de contas
e também é enviado para o SUS.
Questionados sobre o local de residência das pacientes atendidas, Sra. Ivone
relatou que 50% são residentes de Balneário Camboriú e 50% são de
municípios da região, principalmente de Camboriú. Ponto que deve ser
analisado com atenção.
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A Sra. Ivone nos mostrou a sala que iria ser utilizada como sala de artesanato,
porém a Vigilância Sanitária não autorizou devido não existir janelas na sala.
Desta forma a entidade utilizará uma sala no segundo andar e irá instalar um
elevador para dar acessibilidade às pacientes.
● Questionamos em relação ao alvará sanitário que está vencido desde o mês de
março de 2017. A Sra. Ivone nos relatou que o alvará já está pago porém a
Vigilância Sanitária ainda não foi realizar a vistoria para liberação do alvará.
● Questionamos em relação a publicação das prestações de contas no site da
entidade. A Secretária Mileide relatou que estavam publicando as prestações de
conta no site da contabilidade, porém não poderiam mais fazer desta forma.
Sendo assim contrataram uma empresa para desenvolver o site da entidade
que não entregou o mesmo até o momento. Sugerimos que as prestações de
contas sejam publicadas na página do facebook da entidade provisóriamente
até o site estiver pronto.
●

Desta forma, homologamos parcialmente o pronunciamento emitido pelo gestor do
FMS 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 convênio, porém
ressalva-se:
1. O Alvará sanitário encontra-se vencido, onde foi aconselhado que a entidade
busque o mais breve possível solucionar o problema.
2. A entidade ainda não possui as prestações de contas e informações sobre o
Termo de Parceria publicados em site próprio. Aconselhamos a publicação
temporariamente na página do Facebook da entidade, até o site ficar pronto.
Balneário Camboriú, 21 de novembro de 2017.

___________________
Francisco P. Ferreira Junior
Presidente
Matrícula 34.439

______________________
Gentil Pedro Gai
Membro
Matrícula nº 18.003

______________________
Gisele Kindermann Schmidt
Membro
Matrícula nº 11.491
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nº 8.655/2017

______________________
Jackson Gil Mello Capelari
Membro
Matrícula 18.694

______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula 34.025

______________________
Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087

___________________
Marcelo Severino
Membro
Matrícula nº 3.611

______________________
Paula Marília Turatti
Secretária
Matrícula 29.283

______________________
Soraia Marli Cota
Membro
Matrícula 18.169

______________________
Tamara Gasperi
Membro
Matrícula 32.723
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