
 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA  
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ  
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL  
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO  
Decreto   nº   8.887/2018  

 

RELATÓRIO   DE   HOMOLOGAÇÃO   DA   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS   FINAL   Nº.   005/2020   
Associação   de   Pais   e   Amigos   dos   Excepcionais   -   APAE  

 
Relatamos  que,  na  data  de  16  de  Setembro  de  2020,  realizamos  análise  do              

Relatório   Técnico   de   Monitoramento   e   Avaliação   referente   a   parceria   abaixo:  
 

I. Termo   de   Colaboração   FMAS   003/2018      -         1º   aditivo;  
 

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  nas             

Prestações  de  Contas  Mensais  emitidas  pela  entidade,  no  Parecer  emitido  pelo  Gestor  do              
FMAS,  Anna  Christina  Barichello  e  pelos  Gestores  da  Parceria,  sendo  inicialmente  Laudair             
Reis,   sendo   posteriormente   substituído   por    Douglas   Branco   de   Camargo,   o   que   segue:  
 

1   -   QUANTO   À   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS   FINANCEIRA :  
 
1.1  -  A  entidade  recebeu  11  parcelas  perfazendo  um  total  de  R$  137.963,92  assim               

distribuídas:  
- 09   parcelas   de   R$   10.699,00  
- 01   parcela   de   R$   14.490,24  
- 01   parcela   27.218,76  
- Valor   firmado:   R$   138.000,00  
- Devolvido:   36,08  
- Total   repassado:   R$   137.963,92  

 
1.2  -  Todas  as  despesas  bancárias  e  juros  encontrados,  foram  devidamente            

reembolsados  pela  entidade,  não  restando  pendência,  conforme  análise  dos  extratos           
bancários;  

 
 
2   -   DAS   METAS:   
No  que  tange  a  análise  das  metas  propostas  no  termo  de  parceria,  conforme  o               
plano   de   trabalho:  
 

META  1: Prestar  em  média  30  atendimentos  mensais,  e  270  anuais  pelo             
Serviço  Social. META  ATINGIDA -  508  atendimentos  ao  total  conforme           
somatório  das  parcelas;  entretanto  551  atendimentos  conforme  relatório  final          
do   cumprimento   das   metas.   
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________  
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    1  / 3  



 

 

ESTADO   DE   SANTA   CATARINA  
PREFEITURA   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ  
SECRETARIA   DE   CONTROLE   GOVERNAMENTAL  
COMISSÃO   DE   MONITORAMENTO   E   AVALIAÇÃO  
Decreto   nº   8.887/2018  

 

*  META  2 Prestar  em  média  35  atendimentos  mensais,  290  anuais  pela             
Psicologia. META  ATINGIDA  - 1.118  atendimentos  ao  total  conforme           
somatório  das  parcelas;  entretanto  1.194  atendimentos  conforme  relatório         
final   do   cumprimento   das   metas.   
 
META  3: Realizar  4  reuniões  psicossociais  com  usuários  e  familiares  no  mês,             
e  44  anuais  . META  ATINGIDA : 47  reuniões  psicossociais  ao  total  conforme             
somatório  das  parcelas;  entretanto  41  reuniões  psicossociais  conforme         
relatório   final   do   cumprimento   das   metas.  
 
META  4 Realizar  3  atendimentos  familiares  pelo  serviço  social  mensais,  33            
anuais. META  ATINGIDA : 38  atendimentos  ao  total  conforme  somatório  das           
parcelas;   não   informado   no   relatório   final   do   cumprimento   das   metas.   
 
META  5: Realizar  em  15  visitas  domiciliares  no  mês,  165  anuais  - META              
ATINGIDA .  182  visitas  domiciliares  ao  total  conforme  somatório  das          
parcelas;  entretanto  187  visitas  domiciliares  conforme  relatório  final  do          
cumprimento   das   metas.  
 
META  6: Realizar  02  reuniões  intersetoriais  no  ano  ou  conforme  demanda            
da  rede  - META  ATINGIDA .  7  reuniões  ao  total  conforme  somatório  das             
parcelas;  entretanto  11  reuniões  conforme  relatório  final  do  cumprimento  das           
metas.  
 
META  7: Realizar  em  média  6  grupos  mensais  e  60  anuais  com  usuários  da               
instituição; META  ATINGIDA 75  reuniões  ao  total  conforme  somatório  das           
parcelas.  
 
META  8: 04 participações  anuais  de  usuários  representantes  nos  Grupos  de            
PAIF  nos  CRAS. META  ATINGIDA  -  01  reunião  realizado  ao  total  no  referido              
termo.  
 
META  9: Realizar  01  oficina/grupo  mensal  e  11  anuais  com  familiares. META             
PARCIALMENTE  ATINGIDA -  10  oficinas  ao  total  conforme  somatório  das           
parcelas;  entretanto  11  oficinas  conforme  relatório  final  do  cumprimento  das           
metas.   
 
META  10:  Realizar  o  atendimento  a  empresas  pelo  serviço  social  e  a              
psicologia  conforme  demanda. META  ATINGIDA  -  13  atendimentos  ao  total           
conforme   somatório   das   parcelas  
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META  11: Acompanhar  os  usuários  em  entrevistas  e  reuniões,  conforme           
demanda. META  ATINGIDA  -  12  acompanhamentos  ao  total  conforme          
somatório   das   parcela.  
 
META  12: Realizar  10  ações  anuais  pela  defesa  e  garantia  de  direitos  da              
pessoa  com  deficiência. META  ATINGIDA  -  10  ações,  entretanto  11  ações            
conforme   relatório   final   do   cumprimento   das   metas.  
 

3   -   CONCLUSÃO:   
 

Encontramos  divergências  entre  as  metas/objetivos  qualitativas  e  quantitativas         
constantes  nos  relatórios  mensais,  finais  e  plano  de  trabalho,  levando  em  consideração,             
em   todas   as   metas,   o   que   foi   aprovado   no   plano   de   trabalho   pela   Comissão   de   Seleção.  

 
Foi  possível  verificar  o  atingimento  integral  de  quase  todas  as  metas, com  exceção              

da  meta  9  parcialmente  atingida,  faltando  a  comprovação  de  uma  oficina .  Foram             
apresentados  documentos  e  fotos,  porém,  listas  de  presença  com  assinatura  ou  outros             
meios   para   comprovar   os   dados   relatados   não   foram   apresentados.   

 
Assim,  a  entidade  apresentou  indicadores  do  cumprimento  do  plano  de  trabalho,  e             

que  durante  os  meses  analisados,  em  que  verificamos  apresentação  de  imagens,  lista  de              
presença   e   relatórios   dos   profissionais   ali   lotados.  

 
Portanto, HOMOLOGAMOS  COM  RESSALVAS  o  pronunciamento  emitido  pelo         

Gestor  do  FMAS  e  do  GESTOR  DE  PARCERIAS  e  a  Prestação  de  Contas  Final  do  Termo                 
de   Colaboração   FMAS   003/2018   -   1º   Termo   aditivo.  

 
4   -    RECOMENDAÇÕES:  

 

 Padronizar  as  metas/objetivos  qualitativas  e  quantitativas  constantes  nos  relatórios           
mensais,   finais   e   plano   de   trabalho.  

Anexar  comprovação  da  realização  da  Oficina  de  Pais  no  mês  de  dezembro,             
referente  à  11ª  parcela,  uma  vez  que  foi  computado  no  relatório  final.  Caso  não  tenha  sido                 
realizada,   justificar   o   motivo.  

Balneário   Camboriú,   16   de   Setembro   de   2020.  
 

______________________________  
Paula   Marília   Turatti   

Membro  
Matrícula   29.283  

______________________________  
Tamara   Gasperi  

Membro  
Matrícula   nº   32.723  
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