
  

  
  

RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº   131/2021   
COMUNIDADE   TERAPÊUTICA   VIVER   LIVRE     

  

Relatamos  que,  em  14  de  Julho  de  2021,  às  14:11  horas  recebemos  por  meio  do  endereço                  

eletrônico  <viverlivrect@gmail.com>  o  relatório  de  atendimentos  realizados  no  mês  de  Junho  2021.  A               

Comunidade  Terapêutica  Viver  Livre,  situada  na  rua  Morro  da  Pedra  Branca,  nº.  795,  Bairro  Nova                 

Esperança,  Município  de  Balneário  Camboriú,  cujo  endereço  corresponde  a  uma  chácara  sede,  a               

qual   possui,   com   esta   municipalidade,   o   seguinte   Termo   de   Parceria   firmado:     

  
1. Termo   de   Colaboração   PMBC   /FMS   002/2019     

  

O  objetivo  precípuo  do  respectivo  contato  deu-se  em  razão  da  necessidade  verificar  as               

atividades  desenvolvidas  pela  referida  entidade,  no  âmbito  do  Município,  ante  as  especificações              

contidas  no  termo  de  colaboração,  com  base  nos  indicadores  estabelecidos  e  aprovados  no  plano  de                 

trabalho.   

O   relatório   enviado   pela   Presidente,   Sra.   Sirlei   dos   Santos   Caçapietra,   nos   informou:   

  

● A  entidade  atualmente  possui  72  (setenta  e  dois)  internos,  sendo  64  (sessenta  e  quatro)                

masculinos   e   08   (oito)   femininos.  

  

Atividades   do   mês   de   Junho   de   2021:     
  

  

  

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

Atividades   psicológicas     72   atendimentos   individuais.   

Encontro   de   grupo   terapêutico       12   encontros   de   Grupos   Terapêuticos   

Atendimento   de   enfermagem     62,66%  dos  acolhidos  fazem  uso  de        
medicação   psicotrópica.   



  

  
  

● Cineterapia:  No  mês  de  Junho  foi  realizada  apresentação  do  filme  na  ala  Feminina:  “O  Retorno                 

do   Bem”.   

● Grupo  de  Apoio:  Com  o  intuito  de  promover  um  espaço  reflexivo,  construindo  novas  narrativas                
de  vida,  os  grupos  foram  realizados  nas  alas  feminina  e  masculina  abordando  os  temas:  N.A  e                  
A.A;   Psicoeducativos;   Os   sinais   do   processo   de   recaída.   

  
    

Desta  forma,  por  meio  de  contato,  constatamos,  preliminarmente,  que  a  entidade  apresenta             
os   elementos   necessários   para   a   execução   do   plano   de   trabalho   e   termo   de   parceria.   

  Balneário   Camboriú,   20   de   Julho   de   2021.   

  

  

  

  

  

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

Trabalho   administrativo     Funcionando  normalmente,  presencial.     
Atividades  realizadas  conforme  necessidade.      
Em  junho  foram  realizadas:  “abertura,       
evolução,  fechamento  e  organização  de       
prontuários;  elaboração  de  relatórios  CAPS;       
agendamento  IGP  e  INSS;  contato  com  CAPS         
Barra  Velha;  agendamento  de  consultas;       
relatórios   para   o   Fórum”.   

Atendimento   Familiar     14   contatos   familiares   

__________________________   

Paula   Marília   Turatti   
Membro   

Matrícula    nº   29.283   
  
  

________________________   

Tamara   Gasperi   
Membro   

Matrícula   nº   32.723   


