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RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO 

TERMO DE FOMENTO N°002/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE 

ANCHIETA COM A CASA FAMILIAR RURAL DE GUARACIABA – SC 

 

 

 

COMPETENCIA: MAIO A NOVEMBRO DE 2020 
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1. DAS METAS ESTABELECIDAS 

 

A Casa Familiar Rural é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e 

administrada por uma associação composta por pais e jovens formandos.  

A Associação tem por finalidade oferecer ao educando uma formação adequada a 

sua realidade, orientando o jovem quanto às possibilidades profissionais, desenvolvendo a 

consciência de uma agricultura sustentável, visando assim uma melhoria na qualidade de 

vida. 

A presente parceria tem por objetivo o desenvolvimento do projeto “Técnico em 

Agricultura”, a qual trata-se da oferta de Ensino Médio Profissionalizante Técnico em 

Agricultura, aos jovens dos Municípios de Guaraciaba, Anchieta e Bandeirante/SC, 

fortalecendo o vínculo com o campo e, consequentemente, evitando o êxodo aos grandes 

centros em busca de oportunidades de trabalho.  Visando proporcionar esta qualificação aos 

jovens rurais e, no intuito de que o agricultor possa ter êxito em sua atividade, ele necessita 

sobretudo, de conhecimento técnico, voltado a projetar o lado profissional da vida do jovem 

e da família rural. 

 

2.  DA ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO 

DAS METAS E IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL 

 

Tendo em vista as Prestações de Contas encaminhadas pela Casa Familiar Rural 

de Guaraciaba, bem como o monitoramento realizado pela Equipe Técnica, em 21 de 

dezembro de 2020, pode-se perceber que, as metas e atividades apresentadas no Plano de 

Trabalho, estão sendo devidamente realizadas, cumprindo assim, o objeto do Termo de 

Fomento. 

Há que tudo indica, o Plano de Trabalho sofreu impacto social positivo, nos meses 

em questão, considerando que a Associação cumpriu com as obrigações estipuladas. A 

Associação forneceu aos educandos do Município de Anchieta, Ensino Médio 

Profissionalizante Técnico em Agricultura, impulsionando a implantação do projeto em 
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suas propriedades e, consequentemente, melhorando-as no sentido da produção e 

diversificação de alimentos, aspecto organizacional e diversificação de atividades. 

 

3. DOS VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública efetuou repasses a Casa Familiar Rural de Guaraciaba, 

relativo aos Empenho 1702/2020, datado de 18 de maio de 2020, conforme segue: 

I- Ordem de Pagamento 2458/2020, de 28/05/2020, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais); 

II- Ordem de Pagamento 3051/2020, de 29/06/2020 e Ordem de Pagamento 

3753/2020, de 30/07/2020, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

III- Ordem de Pagamento 4461/2020 de 28/08/2020, Ordem de Pagamento 

5173/2020 de 29/09/2020, Ordem de pagamento 5748/2020 de 28/10/2020 e 

Ordem de Pagamento 6302/2020 de 27/11/2020 no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). 

Totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

 

4. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADAS 

 

O plano de aplicação do Termo de Fomento destaca que os valores repassados pelo 

Município de Anchieta, serviriam para a aquisição de gás de cozinha, material permanente, 

de expediente, manutenção dos equipamentos, higiene e limpeza, pagamento de salário, 

pagamento de impostos (FGTS, INSS, RECEITA FEDERAL), bem como o pagamento de 

honorários contábeis.  

Verifica-se que as despesas elencadas, condizem com as notas e documentos 

apresentados às Prestações de Contas, bem como ao plano de aplicação dos recursos.  

 

5. CONCLUSÃO 
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Considerando que, as prestações de contas apresentadas pela Casa Familiar Rural 

de Guaraciaba, nos meses de maio a novembro de 2020, apresentaram Ofício de 

Encaminhamento, Declaração, Execução Financeira, Demonstrativo de Execução de 

Receitas e Despesas, e que estes, condizem com a legalidade, sugerimos a homologação do 

presente Relatório pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria, com posterior 

encaminhamento ao Gestor para parecer técnico. 

 

Sem mais. 

 

Anchieta/SC, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

____________________________ 

Camila Baronio 

Secretário de Administração e Gestão  
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