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MONITORAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS ANUALMENTE A APAE 

DE ANCHIETA – SC PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 

Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (2020), 

reuniram-se nas dependências da escola APAE, a equipe de monitoramento e a 

diretora da APAE. O encontro foi iniciado pelos membros do monitoramento, 

explicando suas funções, bem como a função de estarem ali observando o 

funcionamento e a organização da utilização dos recursos, bem como da prestação 

de contas. A diretora da APAE foi bem receptiva, nos explicando como funciona, 

como estão organizados. Além do Plano de Aplicação o órgão gestor da APAE 

apresenta a prestação de contas. 

No Plano de Aplicação elaborado em janeiro de 2020, encaminhado à 

Secretaria de Administração, consta o requerimento da presidente da Instituição 

Ivone Teresinha Mustifaga Sampaio, solicitando o repasse dos recursos à 

instituição para continuar desenvolvendo as atividades de atendimentos às 

pessoas com deficiência de nosso município. 

 Os devidos recursos são utilizados de acordo com o Plano de trabalho, 

custeando salários dos funcionários como motorista e merendeira e custear gastos 

como água e ou luz. Mesmo com este repasse de R$ 33.000,00 (trinta e três mil 

reais) anuais (divididas em dez (10) prestações de R$3.300,00), a instituição paga 

o restante do valor faltante no pagamento de recibos já citados com recursos 

próprios. 

A prestação de contas é realizada mensalmente e anexada toda a 

documentação, conforme verificado pela comissão de monitoramento. Pode-se 

perceber que a instituição está organizada e que a prestação de contas do 

exercício de 2020, foi realizada junto a administração municipal, contendo cópias 

na escola.  

 

Segue anexo fotos do referido monitoramento. 
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Chamamento Público, assina o 

presente laudo. 

Anchieta/SC, 21 de dezembro de 2021. 

 

____________________________ 

Ivete Snigura Fabonatto 
 
 

____________________________ 
Elisangela Contini 

 
 

____________________________ 
Jozane Paula Bard 
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