
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMACS FUNDEB

SANTOS

Ata da 12ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, o

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

(CMACS FUNDEB Santos), reuniu-se ordinariamente, nas dependências da Secretaria da

Educação (SEDUC), na Núcleo Educação para Paz (NEP), à Praça dos Andradas, 27, terreo,

Centro, Santos (SP). A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise do processo de

prestação de contas do mês de junho/2022 (Processo nº 038958/2022-80 - 03 volumes) 1.2.

Após análise do processo do junho foi observado no gerencial, que nos relatórios de avaliação

da execução do contrato de serviços com a empresa Base: a) Do total de 86 escolas da PMS,

destacamos que foram recebidos 81 relatórios de execução do contrato; b) 68 relatórios

apontam problemas, como faltas de equipamentos e insumos; c) 25 controles de entrega de

equipamentos não foram apresentados e 38 relatórios de avaliação de execução do serviço

apontam que receberam material insuficiente para o mês; d) 33 relatórios apontam

contradições na entrega de equipamentos; e) foram apresentados 80 romaneios de entrega de

insumos, 06 com ausência de identificação do local de entrega, carimbo e assinatura do

recebedor; f) Págs. 314, 340, 358, 395, 407, 413, 427 - carimbo da UME ilegível, 1.3) Pags.

do gerencial com numeração errada 201, 201A, 202. 2. Na oportunidade o conselho solicita: a) que

romaneios apresentados ao conselho apartados ao processo sejam apensados mensalmente; b) que os

gestores das unidades municipais de educação sejam orientados quanto ao correto preenchimento do

relatório de execução de serviço da empresa Base, bem como a necessária retificação das contradições

apresentadas entre estes relatórios e os controles de entrega de equipamentos. c) que seja enviado um

ofício para a Sra. Secretária da educação, solicitando aos gestores das UMEs maior

comprometimento e responsabilidade no preenchimento dos relatórios de avaliação da execução do

contrato de serviços com a empresa Base; 3. Elaboração e aprovação do Parecer 2º trimestre de 2022.

4. Assuntos gerais. 5. Próxima reunião extraordinária agendada para 04/08/22 às 14h30 - Sala

Núcleo de Educação para Paz (NEP) para início do processo eleitoral do próximo mandato; 5.

Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Tamires Ferreira Lopes. Em anexo, seguem

os relatórios correspondentes, citados nesta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião e eu, Eliane Cristina Henriques, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será

assinada por mim e pela presidente do CMACS FUNDEB Santos Profa. Aline Beraldo

Moraes Tavares. Os demais conselheiros constarão em lista de presença apartada a

esta._______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________






