
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Decreto nº 8.655/2017 

 

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 007/2018 
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC 

 
 
Relatamos que, na data de 05 de junho de 2018, às 09h00min, realizamos análise do               

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente a parceria abaixo: 

 

I. Termo de Fomento FMS 001/2017 - PMBC 002/2017. 

 

O objetivo precípuo da respectiva análise é a Homologação do Relatório Técnico de             

Monitoramento e Avaliação da parceria firmada. 

Durante a análise, foi possível constatar, por meio de elementos disponíveis no            

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pelo gestor do FMS, Sr. Jorge             

Teixeira e pelo Gestor de Parcerias do FMS, Ênio Henrique Gonçalves. 

 

No que tange a análise das metas propostas no termo de parceria, constatamos: 

 

● Meta 01: Realizar 192 exames de Papanicolau por mês: A entidade conseguiu            

realizar 992 exames ao total, atingindo 86,11% do total da meta. Contudo, a             

entidade ainda realizou 7 visitas domiciliares, 6 encontros do Grupo Amor Maior e             

44 palestras durante a recepção das pacientes, dos quais não constavam como            

meta do plano de trabalho, mas que ampliaram ainda mais as formas de             

atendimento às mulheres diagnosticadas com câncer e/ou mastectomizadas. 

 

Análise da Prestação de Contas: 

 

● Foram encontrados débitos na conta referentes a tarifas bancárias no valor de R$             

468,69, porém foram reembolsados pela entidade. 
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● Em relação aos pagamentos de Luz e Água, as faturas pagas em cada parcela              

corresponde sempre ao mês de competência anterior ao recebimento/vigência da          

parcela, contudo o vencimento dar-se no mês correlato à parcela. 

  

● Em relação às faturas da Telefonia Oi, as mesmas referem-se ao mês de             

competência de cada parcela, porém o período de apuração é sempre anterior à             

vigência da parcela.  

  

● Faltou o Relatório Sefip/Gfip da primeira parcela, referente ao mês 07/2017 e da 6ª              

parcela referente ao mês 12/2017. 

  

● A nota fiscal da Global Serviços da 1ª parcela refere-se ao período do mês 06/2017,               

conforme detalhado no corpo da nota, sendo então de vigência anterior ao da             

parcela. Contudo o vencimento do boleto constava em 04/08, sendo pago no dia             

03/08. 

 

● Faltaram os comprovantes de Recolhimento mensal do IRRF da funcionária Ana           

Maria e os comprovantes de recolhimento do ISS, INSS e IR das notas fiscais de               

prestação de serviços com Retenção na Fonte. 

 

● Faltou contrato ou NF que comprove quais os serviços prestados pela Zurich Minas             

Seguros nas parcelas 2 e 3. 

 

● As notas fiscais emitidas pela Back Serviços (Orsegups) referem-se sempre ao mês            

anterior ao da competência de cada parcela, contudo o vencimento dos boletos            

correspondentes deram-se durante o mês de vigência de cada parcela. 
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Desta forma, para que possamos homologar o pronunciamento emitido pelo gestor do            

FMS faz-se necessário sanar as seguintes ressalvas, encaminhadas via ofício nº 040/2018            

ao Gestor de Parcerias: 

 

● Encaminhar o Relatório Sefip/Gfip da primeira parcela, referente ao mês          

07/2017 e da 6ª parcela referente ao mês 12/2017. 

 

● Encaminhar os comprovantes de Recolhimento mensal do IRRF da funcionária          

Ana Maria e os comprovantes de recolhimento do ISS, INSS e IR das notas              

fiscais de prestação de serviços com Retenção na Fonte. 

 

● Encaminhar contrato ou NF que comprove quais os serviços prestados pela           

Zurich Minas Seguros nas parcelas 2 e 3. 

 

No dia 22 de junho de 2018 esta Comissão recebeu o Ofício 002/2018, encaminhado              

pelo Gestor da Parcerias, não restando nenhuma ressalva. 

Desta forma, Homologamos sem Ressalvas o Pronunciamento emitido pelo Gestor do           

FMS e Aprovamos a Prestação de Contas Final do Termo de Fomento FMS 001/2017 -               

PMBC 002/2017. 

 

Balneário Camboriú, 10 de Julho de 2018. 

 

 

______________________ 
Johnny Reinbold Reichardt 

Membro 
Matrícula nº 34.025 

______________________ 
Lucimar de Fatima Pereira 

Membro 
Matrícula nº 35.087 
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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

Art. 61, IV 

Referente: Inexigibilidade nº 01/2017 
OSC Proponente: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 
CNPJ: 04.648.642/0001-52 
Endereço: Rua 2300 nº 1590 - Centro - Balneário Camboriú 
 
Objeto da Parceria: Coordenar, congregar, incentivar e desenvolver programas de          
combate ao câncer, apoiar as ações governamentais que visam à promoção da            
saúde e em especial o combate ao câncer de colo uterino e o exame clínico de                
mamas. Conforme detalhado no Plano de Trabalho. 
 
Valor R$: 59.400,00 - Empenho nº 6090/2017 de 24/07/2017 - Anulado R$ 15,09             
(devolução de recursos) 
 
Tipo da Parceria: Termo de Fomento nº 019/2017 - FMS 001/2017 

Parecer sobre a execução do objeto 
A prestação de contas de Execução do Objeto foi apresentada de forma tempestiva. 
Com relação à prestação de contas de execução do objeto, o indicador de             
desempenho constante no Plano de Trabalho foi: 

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Descrição 
Quantidade Prevista / 

Unidade  
      

3.1. Meta 01 Realizar exames de Papanicolau / Toque de Mamas 192/mês 170 203 180  186 180 73 

3.2. Meta 02 Visitas a pacientes com câncer - 1 2 1 1 1 1 

3.3. Meta 03 
Promover eventos (grupos voluntários / pacientes e 
familiares)  

- 1 1 1 1 1 1 

3.4. Meta 04 Palestras para pacientes / familiares - 7 11 8 10 6 2 

 
Em análise à sua evolução, considerando que a meta prevista de evolução foi de              
atingir 192 exames/mês, concluiu-se que a média de exames ficou em 165,33, bem             
como a realização de 44 palestras para pacientes e familiares, 6 eventos em grupos              
e 7 visitas a pacientes com câncer. 
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O desempenho constatado na movimentação do indicador de desempenho se deu           
em razão da execução de suas ações:  
 
Ambulatório onde são realizadas as coletas do exame Papanicolau e exame clínico            
de mamas, uma sala destinada à realização das entrevistas de encaminhamento às            
coletas, uma sala destinada ao atendimento voluntário na aplicação do Reiki, sala            
de palestras, sala de reuniões, sala do artesanato, sala do brechó, além de             
dependências de apoio, atendendo das 13:30 às 17:00 horas de segunda a            
sexta-feira. O atendimento é feito através de agendamento prévio, sendo          
agendadas gratuitamente 12 pacientes por tarde. 
 

O encaminhamento da paciente que faz o exame preventivo, que necessita dar            
continuidade no tratamento e também fazer a mamografia, é realizado através do            
NAM - Núcleo de Apoio á Mulher da Secretaria Municipal da Saúde. Do NAM a               
paciente é encaminhada para o UNACOM e dai para o Hospital Marieta Konder             
Bornhausen de ltajai. A Rede Feminina conta com a parceria do Laboratório            
KOSMA, que cobra um valor diferenciado para a realização da mamografia, para as             
pacientes encaminhadas pela entidade. Os exames preventivos (Papanicolau) a         
partir do momento que são realizados, são encaminhados para o Laboratório CIP            
(Centro Integrado de Patologia) que leva em média 15 dias úteis para enviar os              
resultados para a Rede Feminina. 
 
Artesanato, a oficina de trabalhos manuais se reúne semanalmente às terças e            
quintas-feiras, com voluntárias e pacientes de câncer. Na terça-feira são realizados           
trabalhos em bordados, tricô, crochê, Patch Aplique, Patchwork, costura e outros,           
visando o aprendizado pelas pacientes oncológicas. Na quinta-feira um grupo de           
voluntárias desenvolve um trabalho denominado Projeto Atitude do Coração, que          
confecciona almofadas especiais anatômicas em formato de coração, para doação          
às pacientes mastectomizadas. Este trabalho é feito em parceria com o Ministério            
de Mulheres da Alameda/Curitiba, que é o idealizador do Projeto. Outra ação das             
voluntárias é o desenvolvimento de próteses mamárias, para doação às pacientes           
mastectomizadas que ainda não realizaram a prótese definitiva. 
 
Por fim, em relação à execução do objeto, analisando a pesquisa de satisfação do              
público alvo da parceria constata-se que os agendamentos para exames totalizaram           
em média 240 ao mês porém muitas destas pacientes acaba desistindo do exame,             
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o que acarreta numa efetividade um pouco abaixo da meta estabelecida. Tal            
inadimplência constatada serve de alerta para a necessidade de adaptação de           
mecanismos tais como “aplicativos de celulares”, “e-mails”, “redes sociais” que          
possam estar acompanhando mais insistentemente na tentativa de maior         
conscientização dessas pacientes quanto a necessidade e importância dos exames          
para suas vidas. 
 
Dessa forma, conclui-se pela aprovação da execução do objeto da Parceria pelas            
análises retro referidas. 

 
 
 
 
 
 

Enio Henrique Gonçalves 
Gestor de Parceria / Assistente Administrativo 

Matrícula 1287/1991 

 
 
 
































































































