
 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Decreto nº 8.903/2018

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº. 008/2022
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, ACOLHIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - PAIS

Mediante análise documental do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e
dos Relatórios de Vistoria ao longo do ano de 2021 realizadas por integrantes dessa
comissão,  temos a relatar sobre o Termo de Colaboração abaixo identificado:

I.Termo de Colaboração PMBC/ FMDCA 011/2019

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 e no Relatório de Cumprimento de
Objeto elaborado pela Gestora da Parceria Haydee Assanti, o que se segue:

A entidade recebeu 12 parcelas mensais perfazendo um total de R$ 639.643,32,
contendo aprovação por parte da Gestora, que atestou a devida aplicação dos recursos.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Objetivo Geral : Proporcionar atendimento terapêutico individual e em grupo para
famílias de Balneário Camboriú encaminhadas através dos Órgãos Competentes, demanda
espontânea e Poder Judiciário, bem como oferecer atendimentos multidisciplinares que
visem a prevenção, o resgate e a diminuição de danos psicológicos. (Relatório Diagnóstico
da Situação da Criança e do Adolescente do Município de Balneário Camboriú, 2016),

De uma forma geral, a análise dos relatórios levam ao entendimento de uma
repercussão positiva do projeto junto a comunidade, com o cumprimento total de todas as
metas estabelecidas., conforme detalhamento abaixo:

- META 01: Atendimentos Psicoterapêuticos Individuais - META
ATINGIDA

- META 02: Atendimento individual e realização de atividades referente o
Grupo Papo Reto ( atividades nas escolas) - META ATINGIDA

- META 03: Apoio Psicopedagógico - META ATINGIDA
- META 04: Orientações Jurídicas - META  ATINGIDA;
- META 05: Atendimentos Sociais - Assistente Social -  META ATINGIDA
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- META 06: Oficinas Terapêuticas - META ATINGIDA.

Embora tenha os anos de 2020 e 2021 sendo marcados pela epidemia do COVID-19,
a partir de março de 2021, a entidade passou a realizar seus atendimentos de forma
presencial, conforme atestado no Relatório de Vistoria n.040/2021.

Reiteramos que as metas restam comprovadas a partir de listas de presenças,
assinaturas e planilhas de atendimento, corroborando com o que se pode verificar na prática
através das visitas realizadas, haja vista que durante a execução deste referido Termo de
Colaboração a entidade foi fiscalizada em 07 ocasiões, que resultaram nos Relatórios
016/2021, 040/2021, 083/2021, 105/2021, 126/2021, 149/2021 e 172/2021, não restando a
observação de alguma irregularidade na consecução dos objetivos do projeto.

Enfim, destacamos o Relatório de cumprimento do objeto emitido pela gestora da
parceria: “A parceria se encerrou em 31 de dezembro de 2021, de acordo com o novo Plano
de Trabalho aprovado, sem existência de fatos que comprometam as metas da parceria, ou
de indícios de irregularidades no projeto executado. A parceria poderá ser renovada sem
prejuízo ao erário público, e com a garantia de bons serviços prestados à sociedade” e com
base em toda documentação comprobatória, vistorias realizadas e demais instrumentos de
acompanhamento, homologamos o referido RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO
e aprovamos a Prestação de Contas Final do Termo de Colaboração PMBC/ FMDCA
011/2019, SEM RESSALVAS.

Balneário Camboriú, 21 de julho de 2021.

______________________
Marcelo Severino

Membro
Matrícula nº 3611

_____________________________
Luciano Osni de Mello

Membro
Matrícula 033
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