
RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. 22/2021 
INSTITUTO LEONARDO MACARRÃO  

 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento acerca da          

parceria firmada entre a prefeitura de Balneário Camboriú, através da Secretaria           

Municipal de Educação e a entidade INSTITUTO LEONARDO MACARRÃO, referente          

ao Termo de SEDUC 002/2021, com vigência de 102020 a 06/2022. 
Abaixo, apontamos as metas pactuadas, conforme plano de trabalho         

publicação no site da prefeitura, cujo objeto consiste em: 

 

 

 



 

 

 
 

Em relação às despesa previstas, o plano de trabalho apresenta: 

 

Despesa Valor Unit. Valor total 

Aluguel galpão polo Centro-Sul. $ 4.000,00 $ 72.000,00 



 

Com base nas informações coletadas no plano de trabalho, realizamos          
contato com a entidade, através do telefone 99617-0827, contato este repassado           

pela gestora da parceria. Através do contato telefônico, obtivemos informações          
preliminares quanto a parceria e o e-mail de contato da entidade (mensagens            

anexas): 

 

Aluguel galpão polo Centro-Norte $ 4.000,00 $ 72.000,00 

Tatames olímpicos (100 unid) $ 318,00 $ 31.800,00 

kimonos jiu-jitsu trançados, reforçados, e     
personalizados kids, cor brtanco (100 unid) 

$ 242,00 $ 24.200,00 



 

 



 
 

No mesmo dia (04/02) enviamos e-mail para       
institutoleonardomacarrao@gmail.com solicitando as seguintes informações: 

1. Quando receberam o repasse financeiro de R$200.000,00 

2. Quais produtos/serviços já foram adquiridos/contratados com esse valor        
(enviar documento fiscal comprovando) 

3. Quais são os beneficiários deste projeto (lista de inscritos constando nome,           
endereço, idade, telefone, escola que estuda, horário que frequenta as          

atividades do ILM, etc) 

4. Qual o cronograma das atividades (dias, horários, qtde de alunos,          
modalidade de esporte/arte marcial,etc) e como se dará o atendimento          

(presencial, remoto ou os 2)? 
5. Dados dos profissionais vinculados ao projeto (Nome, função, C.H., contrato) 

 

No dia 19 de fevereiro recebemos retorno via e-mail da entidade, informando:            
“Boa tarde, cumprimentando cordialmente, informamos que as documentações        

relacionadas ao plano de trabalho oriundo de emenda impositiva estadual, será           

encaminhada diretamente à secretaria de controle governamental. Nos deixamos a          

mailto:institutoleonardomacarrao@gmail.com


disposição, desde já agradecemos.” 
 
Desta forma, considerando a impossibilidade de visita, haja vista que a           

entidade ainda estava se organizando, e com base nas informações prestadas pela            

entidade via e-mail, não foi possível verificar se a entidade está realizando as             
atividades conforme plano de trabalho pactuado. Desta forma, realizaremos         

tentativa de visita institucional nos dias anteriormente informados para verificar a           
execução da parceria, bem como, verificaremos com a Secretaria de Controle           

Governamental e Transparência Pública se realmente compete a esta Comissão o           

monitoramento e avaliação desta parceria. 
 

Balneário Camboriú, 23 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

__________________________ 
Lucimar de F. Pereira 

Secretária  
Matrícula 35.087 

____________________________ 
Iara de Fatima Carvalho Escobar 

Membro 
Matr. 15.288 


