ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 055/2018
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 24 de
maio de 2018, às 15h50min, os membros Johnny Reinbold Reichardt 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:
Termo de Parceria PMBC/SEAG nº. 002/2017, FMS nº. 001/2017 - 1º Aditivo;

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 Srta. Mileide, Secretária da Entidade (contratada
com recurso da parceria).

●

Na tarde da visita, encontramos 4 pacientes aguardando atendimento na
recepção.

●

Tivemos acesso a última prestação de contas encaminhada ao Gestor de
PArcerias, referente ao mês 04/2018, na qual foi informado o agendamento de
228 atendimentos, porém apenas 168 compareceram.

●

No mês de abril foi realizado um Encontro do Grupo Amor Maior, que atende
pacientes mastectomizadas em tratamento e seus familiares. Além disso, foram
realizadas 10 palestras sobre prevenção do câncer de mama durante espera do
atendimento na recepção (acolhimento).

●

Todas as 3ª e 5ª feiras são realizadas oficinas de artesanato, dentre elas:
bordado, tricô, crochê, patch aplique, patchwork, costura, etc.

●

Através do Projeto Atitude de Coração são confeccionadas almofadas especiais
anatômicas em formato de coração, bem como próteses mamárias, para
doação às pacientes mastectomizadas ou sem prótese definitiva. Este projeto é
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desenvolvido em parceria com “Mulheres da Alameda/Curitiba, que fornece os
materiais necessário à confecção.
●

Ainda no relatório de Prestação de Contas do mês 04/2018, foi informada sobre
a realização de reunião da Diretoria (02/04) e Reunião com as Voluntárias
(10/04/18).

●

A entidade conseguiu, na última semana, uma psicóloga voluntária para
atendimento às pacientes, porém ainda faz-se necessário um médico para
prestar atendimentos e acompanhamentos as pacientes.

●

Em relação aos recursos recebidos no mês de abril, a prefeitura através do FMS
repassou R$ 9.900,00 sendo que a entidade deu uma contrapartida de R$
1.225,71, destes R$ 83,10 foram para custear as tarifas bancárias.

●

A entidade comunicou sobre a criação de um site institucional que já se
encontra disponível (https://www.rfcc-bc.com.br/), porém ainda em fase de
construção, não contendo todos os dados, principalmente referente às
prestações de contas.

Desta forma, homologamos 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 do plano de trabalho e termo de parceria.
Balneário Camboriú, 24 de maio de 2018.

______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula nº 34.025

______________________
Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 075/2018
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 24 de
julho de 2018, às 15h00min, os membros Johnny Reinbold Reichardt 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:
Termo de Parceria PMBC/SEAG nº. 002/2017, FMS nº. 001/2017 - 1º Aditivo;

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 Srta. Mileide, Secretária da Entidade (contratada
com recurso da parceria);

●

Na tarde da visita, 8 pacientes foram atendidas com a realização/coleta de
exames. Além disso, havia mulheres participando da Oficina de artesanato e
palestra sobre Nutrição;

●

Tivemos acesso a última prestação de contas encaminhada ao Gestor de
Parcerias, referente ao mês 06/2018, na qual foi informado o agendamento de
240 atendimentos, porém apenas 172 compareceram para realização de
exames. Contudo, de acordo com a NF 1726 emitida pelo CIP - Centro
Integrado de Patologia, foram realizados 171 exames citopatológicos;

●

No mês de junho foi realizado 01 (um) Encontro do Grupo Amor Maior, que
atende pacientes mastectomizadas em tratamento e seus familiares. Além
disso, foram realizadas 8 palestras sobre prevenção do câncer de mama
durante espera do atendimento na recepção (acolhimento), 05 visitas
domiciliares, e através da Oficina de Reiki foram atendidas 60 mulheres;

●

Todas as terças-feiras são realizadas oficinas de artesanato, como bordado,
tricô, crochê, patch aplique, patchwork, costura, etc. Já nas quintas-feiras é
realizado o projeto Atitude de Coração, onde são confeccionadas almofadas
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especiais anatômicas em formato de coração, bem como próteses mamárias,
para doação às pacientes mastectomizadas ou sem prótese definitiva. Este
projeto é desenvolvido em parceria com “Mulheres da Alameda/Curitiba, que
fornece os materiais necessário à confecção;
●

Nas quartas-feiras são realizadas aulas de Yoga e nas sextas-feiras a entidade
conta com a
parceria de uma Psicóloga voluntária para atendimentos
psicológicos;

●

Ainda no relatório de Prestação de Contas do mês 06/2018, foi informada sobre
a realização de reunião da Diretoria (04/06) e Reunião com as Voluntárias
(12/06/18);

●

A entidade comunicou que conseguiram uma aparelho celular para realização
de telefonemas às mulheres agendadas, com um dia de antecedência, a fim de
confirmar a presença e não haver faltas na realização dos exames;

●

A entidade ainda não recebeu a visita da Vigilância Sanitária para expedição do
novo alvará, contudo a mesma já efetuou o pagamento da taxa referente ao ano
2018. Orientamos a entidade a procurar a Secretaria de Saúde e obter mais
informações quanto ao processo;

●

Fomos informado também que a entidade já assinou novo termo aditivo,
contudo até presente data não houve publicação nem pagamento da parcela,
questionando-nos o motivo do atraso, orientamos a procurar a Gestora do
Fundo Municipal de Saúde e Gestor de Parcerias, para esclarecimentos.

Desta forma, homologamos 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 do plano de trabalho e termo de parceria.
Balneário Camboriú, 24 de julho de 2018.

______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula nº 34.025

______________________
Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 2/5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 3/5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 4/5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 5/5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 095/2018
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 25 de
outubro de 2018, às 16h00min, os membros Johnny Reinbold Reichardt 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:
Termo de Parceria PMBC/SEAG nº. 002/2017, FMS nº. 001/2017 - 2º Aditivo;

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 Srta. Mileide, Secretária da Entidade (contratada
com recurso da parceria);

●

No dia da visita, foram atendidas 8 pacientes no período matutino e 7 pacientes
no período vespertino, com a realização/coleta de exames. Além disso, havia
mulheres participando da Oficina de artesanato;

●

Tivemos acesso a última prestação de contas encaminhada ao Gestor de
Parcerias, referente ao mês 09/2018, na qual foi informado o agendamento de
228 atendimentos, porém apenas 149 compareceram para realização de
exames. Além disso, 7 pacientes foram encaminhadas e atendidas para
consulta com Médica Mastologista da entidade.

●

A entidade informou que durante os meses de outubro a dezembro passará a
atender em período integral, das 8h às 11h30min (com até 8 atendimentos) e
das 13h30min às 17h (com até 12 atendimentos). Aproveitamos e solicitamos
para que a entidade faça uma tabela com os atendimentos já realizados desde
o início da parceria, a fim de verificar qual o percentual da meta já atingida.
Caso as metas estejam muito abaixo do indicado no plano de trabalho, a
entidade conseguiria nesses últimos meses realizar alguma medida para
ampliar os atendimentos.
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●

Foram realizadas 11 palestras sobre prevenção do câncer de mama durante
espera do atendimento na recepção (acolhimento), 41 atendimentos na Oficina
de Reiki, 15 atendimentos em Yoga, 9 atendimentos com psicólogas voluntárias,
3 atendimentos com o método de Constelação Familiar, 4 encontros com o
Grupo de Terapia Ocupacional com voluntárias e pacientes dos grupos de
Artesanato, 1 encontro mensal, 4 visitas domiciliares, 4 encaminhamentos para
a rede, 3 reuniões com o Conselho da Mulher e da Saúde;

●

Todas as terças-feiras são realizadas oficinas de artesanato, como bordado,
tricô, crochê, patch aplique, patchwork, costura, etc. Já nas quintas-feiras é
realizado o projeto Atitude de Coração, onde são confeccionadas almofadas
especiais anatômicas em formato de coração, bem como próteses mamárias,
para doação às pacientes mastectomizadas ou sem prótese definitiva. Este
projeto é desenvolvido em parceria com “Mulheres da Alameda/Curitiba, que
fornece os materiais necessário à confecção;

●

Nas quartas-feiras são realizadas aulas de Yoga e nas sextas-feiras a entidade
conta com a
parceria de uma Psicóloga voluntária para atendimentos
psicológicos;

●

A entidade ainda recebeu a visita da Vigilância Sanitária que expediu novo
alvará (foto anexa);

●

A Certidão de Responsabilidade Técnica emitida pelo COREN - Conselho
Regional de Enfermagem de SC encontrava-se vencida, contudo a Secretária
Mileide informou que já estão providenciando a renovação do mesmo.

Desta forma, homologamos 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 do plano de trabalho e termo de parceria.
Balneário Camboriú, 25 de outubro de 2018.

______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula nº 34.025

______________________
Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087
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RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 115/2018
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Nos termos definidos no Decreto nº 8.536/2017, relatamos que, na data de 27 de
novembro de 2018, às 09h55min, os membros Johnny Reinbold Reichardt 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:
Termo de Parceria PMBC/SEAG nº. 002/2017, FMS nº. 001/2017 - 2º Aditivo;

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 Srta. Mileide, Secretária da Entidade (contratada
com recurso da parceria);

●

No dia da visita, foram atendidas 9 pacientes no período matutino e 11
pacientes estavam agendadas para atendimento no período vespertino, com a
realização/coleta de exames.

●

Segundo Mileide, por enquanto, no período na manhã está sendo realizado
apenas atendimento (coleta), nenhum grupo ou oficina é realizado nesse
período. Ainda, a mesma está fazendo revezamento de horários, as vezes tem
trabalhado de manhã, sendo que sua jornada atual é apenas para o período
vespertino. Contudo, para a próxima parceria pretendem aumentar a jornada da
mesma, a fim de dar continuidade aos atendimentos no período matutino;

●

Quanto ao valor de repasse, a entidade recebeu do FMS $9.900 reais, além
disso houve o rendimento de $0,02 centavos e contribuição da entidade com
recursos próprios no montante de $524,77 reais, custeando assim o total de
$10.510,94 reais de despesas.

●

Tivemos acesso a última prestação de contas encaminhada ao Gestor de
Parcerias, referente ao mês 10/2018, na qual foi informado o agendamento de
352 atendimentos, das quais 306 compareceram para realização de exames.
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Além disso, 11 pacientes foram encaminhadas e atendidas para consulta com
Médica Mastologista da entidade.
●

A entidade continuará com o atendimentos no período matutino durante os
meses de novembro e dezembro. Período de atendimento: das 8h às 11h30min
(com até 8 atendimentos) e das 13h30min às 17h (com até 12 atendimentos).
Ainda, em caso de ausência de alguma paciente, a entidade realiza encaixe,
desde que a pessoa chegue no horário (até às 9h30 para atendimento no
período matutino - até 15h para atendimento no período vespertino) e aguarde
para verificar a possibilidade de encaixe.

●

Quanto ao pedido que fizemos para a entidade, referente a tabulação dos
atendimentos já realizados desde o início da parceria, a fim de verificar qual o
percentual da meta já atingida, Mileide informou que ainda não conseguiram
fazer.

●

Foram realizadas 22 palestras sobre prevenção do câncer de mama para um
total de 351 mulheres;

●

Todas as terças-feiras são realizadas oficinas de artesanato, como bordado,
tricô, crochê, patch aplique, patchwork, costura, etc. Já nas quintas-feiras é
realizado o projeto Atitude de Coração, onde são confeccionadas almofadas
especiais anatômicas em formato de coração, bem como próteses mamárias,
para doação às pacientes mastectomizadas ou sem prótese definitiva. Este
projeto é desenvolvido em parceria com “Mulheres da Alameda/Curitiba, que
fornece os materiais necessário à confecção;

●

Nas quartas-feiras são realizadas aulas de Yoga e nas sextas-feiras a entidade
conta com a
parceria de uma Psicóloga voluntária para atendimentos
psicológicos;

●

Quanto a Certidão de Responsabilidade Técnica emitida pelo COREN Conselho Regional de Enfermagem de SC que na última visita encontrava-se
vencida, nesta visita não localizamos a referida Certidão anexa junto aos
alvarás e demais certidões, contudo não verificamos com a Secretária Mileide o
andamento do pedido de renovação da certidão.
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Desta forma, homologamos 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 do plano de trabalho e termo de parceria.
Balneário Camboriú, 27 de novembro de 2018.

______________________
Johnny Reinbold Reichardt
Membro
Matrícula nº 34.025

______________________
Lucimar de Fatima Pereira
Membro
Matrícula nº 35.087

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 3/8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 4/8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 5/8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 6/8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 7/8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

________________________________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br
Página 8/8

