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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 
 

 
Objeto: Custear material de consumo e serviços de terceiros. 

 

Vigência: 12 meses (início - setembro/2018) 

Data da Visita: 23/04/2019 

 

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: Em visita realizada na sede da Associação Pestalozzi, fui muito bem 

recebida e pude analisar os extratos bancários do exercício 2018 e 2019, onde 

constatei que o primeiro repasse à Associação foi efetuado no dia 10/10/2018, 

no valor de R$ 37.500,00 e o segundo repasse no dia 01/03/2019, totalizando 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

 

Através dessa parceria, são ofertados aos usuários aulas de música, capoeira, 

informática e culinária, além de gastos com 01 Auxiliar de Serviços Gerais, 01 

Assistente Social, 01 Contador e energia/telefone.  

 

Analisei o ambiente da Associação, as salas de fonoaudiologia, psicóloga, 

culinária, leitura, informática, dentre outras. Registrei a aula de capoeira que 

estava sendo ofertada neste dia, onde constatei grande participação dos 

usuários. Verifiquei ainda alguns relatórios elaborados pela equipe, conforme 

anexos. 

 

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

atendidos pela associação e confirmaram a satisfação com o atendimento 

prestado, inclusive sempre recorrem à Diretora para permanecerem na 

Associação o dia inteiro.  

 

Pelo exposto, encaminho o presente relatório para a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, para fins de homologação. 

 

 

João Neiva/ES, em 23/04/2019 

 

Cybele Nossa Januário Correa 
Gestora da Parceria 

Modalidade: Termo de Fomento 
 

Nº da Parceria: 007/2018 

Organização da Sociedade Civil:  
 

Centro de Atendimento Especializado 

“Semente de Amor” – Associação 
Pestalozzi João Neiva 


