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MONITORAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS ANUALMENTE A 

ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR DE GUARACIABA – 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 Associação da Casa Familiar de Guaraciaba, a equipe de 

monitoramento, o diretor da casa e o Secretário de Educação. O encontro foi iniciado pelos 

membros do monitoramento, explicando suas funções, bem como a função de estarem ali 

observando o funcionamento, utilização dos recursos e prestação de contas. Os membros da 

Casa foram bem receptivos, nos explicando sua organização. Além do Plano de Aplicação 

o órgão gestor da Casa apresenta a prestação de contas a cada 60 dias ao Município de 

Anchieta. 

A Casa Familiar atende em regime de alternância, onde permanecem uma semana 

na casa, em regime de internato e uma semana na propriedade da família. Sendo mantida 

com recursos federais, parceria com os municípios e uma contribuição mensal dos 

estudantes, além de alimentos produzidos nas famílias que são levados até a Casa. 

A equipe de professores das disciplinas essenciais do currículo, são professores que 

complementam carga horária do colégio estadual, mantidos pelo estado. Além dos 

professores, monitores também trabalham na casa, agrônomos e técnicos agrícolas 

(contratados através de chamada pública), que realizam trabalhos teóricos, observativos e 

práticos. O local proporciona um Ensino Médio Técnico, as atividades de campo são 

realizadas em pequena parte na própria escola, nas propriedades rurais dos estudantes e em 

propriedades cedidas por agricultores. 

A carga horária dos estudantes compreende o turno matutino e vespertino, 

reservando-se a sexta-feira para limpeza geral da escola, realizada pelos próprios estudantes 

e funcionários da Casa. À noite é em regime de recreação, organizada pela equipe de 

trabalho e respeitada pelos estudantes, assim sendo: uma noite para leitura, temas de casa, 

um final de tarde para passeio na cidade com retorno em hora marcada, jogos livres no 

ginásio municipal, etc. O uso do celular é limitado, sendo durante a realização de trabalhos 

e também é liberado após a aula até às 10 hrs. 

O valor repassado no ano de dois mil e dezenove foi de R$ 14.000,00 em 8 parcelas. 

O Plano de trabalho é realizado mediante as necessidades da casa e encaminhados aos 

municípios. A escola tinha sete (7) estudantes de Anchieta. Os referidos recursos são               
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utilizados na compra de alimentos, gás, material de limpeza, pequenas reformas. As notas e as 

transferências bancárias ou cheques são assinados pelo presidente e tesoureiros, nas 

prestações de contas. Além do repasse do convênio, o município de Anchieta realiza o 

transporte dos estudantes até a Casa. Pode-se perceber que a instituição está organizada e 

que a prestação de contas está em dia. Segue anexo fotos do referido monitoramento. 

 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Chamamento Público, assina o presente 

laudo. 

                                                                 

 ___________________________                                  ___________________________            

       Ivete Snigura Fabonatto                                              Josemir Forgiarini -Secretário                                    

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                

_____________________________                              _______________________________ 

           Elisangela Contini                                                      Jozane Paula Bard 
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