
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 8ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove às catorze horas e trinta

minutos em segunda chamada, 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 do Centro

de  Formação  Prof.  Darcy  Ribeiro  –  Formação,  Pesquisa  e  Tecnologia  Educacional,  Rua São

Paulo, nº40 A, Vila Mathias. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação

de contas do mês de janeiro do ano de 2019 – Processo nº 12133/2019-11; 2. Assuntos gerais. 1.

O referido processo foi apresentado em 2 volumes e não foram observadas não conformidades. 2.

Assuntos gerais: 2.1 A presidente informou que a próxima reunião acontecerá no dia 4 de abril

para não coincidir com a reunião pedagógica das Unidades Municipais de Educação – UMEs. 2.2

Foi  abordado  pela  presidente  que  será  solicitado  a  Secretária  de  Educação  um  local,  nas

dependências da Seduc, que possa ser utilizado pelos conselheiros para análise da documentação.

2.3 Uma mãe de aluno solicitou, por meio de e-mail, um cronograma que relacione onde serão

gastos  a  verba  do  Fundeb.  Foi  sugerido  pela  presidente  que  ela  faça  a  solicitação  ao  órgão

competente. 2.4 Devolutivas referentes a prestação de contas dos meses de novembro e dezembro

– processos nº84310/2018-90 e nº  4999/2019-31: Foi justificado pela chefe da COFI/DEAFIN

que  não  houve  inconsistência  no  pagamento  do  aluguel  da  UME Gota  de  Leite.  O  valor  é

reajustado anualmente, especificamente no dia 4 de outubro no caso deste contrato. Ocorre que os

reajustes raramente chegam no período correto a seção em que o processo de pagamento é aberto,

devido a  diversas  tramitações  que o processo sofre  em vários  setores  e  Secretarias.  Por isso,

geralmente, o reajuste desses períodos são pagos retroativos no mês de reajuste (ou ainda até em

meses  posteriores)  o  que  aconteceu  nos  processos  de  pagamento  da  UME Gota  de  Leite  (o

retroativo foi pago no mês seguinte) e o que acontece em diversos processos em toda a Prefeitura

de Santos. Sobre a solicitação em ata da 7ª reunião ordinária, quanto ao pedido da inclusão do

número de funcionários nos atestados de prestação de serviço de limpeza, a solicitação foi enviada

por meio de e-mail para a empresa responsável solicitando o atendimento. Em relação ao AVCB,

foi informado a relação de processos administrativos referentes a manutenção de unidades da

Seduc, que foram empenhados com recurso do Fundeb: nº34.053/2017-46 UME Leonardo Nunes,

nº38.210/2018-55 UME Cidade de Santos, nº38.131/2018-81 UME Lourdes Ortiz e nº38.220/1/17

UME Florestan Fernandes. Os conselheiros questionaram que necessitam de mais informações

para acompanhar a aplicação dos recursos, portanto, solicitam informação sobre o motivo pelo
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qual foi utilizada verba do Fundeb para obras do AVCB já que há, em tese, uma verba do Termo

de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigatórias e/ou Compensatórias - TRIMMC

assinado para esse fim. 2.5 A presidente recebeu uma carta do Dr. Carmelo sobre denúncia feita

pelo Sindicato dos Servidores Públicos referentes a prestação de contas da gestão 2016/2018,

competência dos anos de 2016 e 2017. O Dr. Carmelo orientou que os procedimentos de inquérito

fossem  encaminhados  ao  órgão  de  competência  da  Prefeitura  para  receber  os  devidos

esclarecimentos, a fim de que a presidente atual apresente manifestação em tempo concedido. 2.6

– Foram justificadas as faltas dos conselheiros:  Fabiana Riveiro de Moraes,  Susana Vieira da

Cunha Carregari Buck, Adelita Fraga da Silva, Raphael Luiz Moura e Andrea Duarte Pitombeira

de  Moraes. 2.7 Registramos  a  presença da  sra.  Gisele  Lopes  Nogueira  Sodré  -  Chefe  da

COFI/SEDUC que esclareceu dúvidas levantadas pelos conselheiros em relação aos pagamentos

efetuados com recursos do FUNDEB. 2.8 A secretária do Fundeb esclareceu, que por um lapso, na

ata da 7ª reunião ordinária – Gestão 2018-2020 e no Parecer 4º trimestre de 2018 – Gestão 2018-

2020,  foi  indicado  erroneamente  o  número  do  processo  da  prestação  de  contas  do  mês  de

novembro.  Onde  se-lê  nº19740/2018-90,  leia-se  84310/2018-90.  2.9  Foi  solicitado  na  última

reunião que fosse enviado um ofício as UMEs informando aos representantes do segmento alunos

que as reuniões acontecem na última quinta-feira de cada mês. Até o momento recebemos apenas

a devolutiva da UME Mário de Almeida Alcântara informando que o aluno Jadilson Martins dos

Santos se formou no 2º semestre de 2018, sendo encaminhado para o Ensino Médio.  2.10 A

presidente  solicita  que  a  Seduc  encaminhe  listagem  com  o  desmembramento  nominal  dos

servidores  pagos  com recursos  do  Fundeb.  2.11  A conselheira  Joelma  compartilhou  com os

conselheiros informações referentes a Proposta de Emenda a Constituição nº15/2015. Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Rosana da Costa Corrêa Parra lavrei a presente ata

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do CMACS FUNDEB Santos

Sra.  Eliana Aparecida Miranda Paulo.  Os demais conselheiros constarão em lista de presença

apartada a esta. ________________________

______________________________________________________________________________.
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