
m 

 

 

   Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva/ES, CEP. 29.680-000. 

CONTROLADORIA GERAL  

DO MUNICÍPIO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JOÃO NEIVA 

DE 

JOÃ

O 

NEIV

A 

PRE

FEIT

URA 

MUN

ICIP

AL 

DE 

JOÃ

O 

NEIV

A 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 
Objeto: Custear salários e encargos sociais para equipe de profissionais 

encarregados na execução das atividades que serão ofertados no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos na rede de Proteção Básica realizada 

pelo Projeto Crubixá JHJ.  
 

Vigência: 12 meses (início – Agosto/2018) / Data da Visita: 25/04/2019 
 

Objetivo da visita: Verificar o cumprimento do plano de trabalho, analisando as 

atividades realizadas, repasses efetuados, cumprimento de metas e satisfação do 

público atendido, com base no art. 58, §1° da Lei 13.019/2014. 

 

Relatório: Analisando os processos administrativos nº 2.547/2018 e 0141/2019, 

constatei que houve um aditivo de retificação do valor a ser repassado à 

entidade, alterando, dessa forma, o item 5.1 da Cláusula quinta do Termo de 

Fomento nº 002/2018.  
 

Em visita realizada na sede da Cáritas Diocesana de Colatina – Projeto Crubixá - 

JHJ, fui muito bem recebida pela Irmã Edilse e demais colaboradores e pude 

analisar os extratos bancários do exercício 2018 e 2019, onde constatei que 

foram efetuados os repasses pelo Município nos dias 27/08/2018 e 30/01/2019, 

no valor de R$ 86.997,97, cada um, totalizando R$173.995, 94. 
  

O valor repassado à entidade é utilizado para o pagamento de 11 (onze) 

profissionais. Entretanto, no mês de abril, a entidade está sem os serviços 

prestados pelo psicólogo, uma vez que o profissional se desligou da entidade. O 

valor referente ao pagamento do profissional de psicologia deverá ser devolvido 

pela entidade em sua prestação de contas, referente aos meses que a entidade 

não dispuser de tal profissional.  
 

Na visita, pude analisar o ambiente da entidade, as salas de atendimento das 

crianças e adolescentes, cozinha, refeitório, quadra poliesportiva, espaço para 

apresentações, dentre outras, conforme anexos. No total, são atendidas 60 

crianças e adolescentes, de segunda a quinta-feira. Os profissionais registram os 

atendimentos no prontuário da criança. 
 

Com intuito de certificar a satisfação do público atendido, conversei com os 

atendidos pela entidade e confirmaram a satisfação com o atendimento prestado. 
 

Pelo exposto, encaminho o presente relatório para a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, para fins de homologação. 

 

João Neiva/ES, em 25/04/2019 

 

Cybele Nossa Januário Correa 

Gestora da Parceria 

Modalidade: Termo de Fomento 
 

Nº da Parceria: 002/2018 

Organização da Sociedade Civil: 
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