
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 13ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 Darcy Ribeiro – Formação, Pesquisa e Tecnologia Educacional, Rua São Paulo, nº40 A,

Vila  Mathias.  A reunião  foi  iniciada  pela  vice-presidente  com a  justificativa  da  ausência  da

presidente Eliana por motivo de férias com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação de contas do

mês de junho do ano de 2019 – Processo 44564/2019-83.  2.  Parecer trimestral  relativo ao 2º

trimestre  de  2019.  3. Assuntos  gerais.  1. O  processo  foi  apresentado  em  2  volumes  e

apresentamos as seguintes ressalvas:

 quadro de cedidos a outras autarquias às páginas 56, 57 e 58  – refere-se ao ano de 2018,

solicitamos que seja enviado no gerencial o quadro referente ao corrente ano. Registramos

que o quadro correto já foi apresentado na prestação de contas de março às páginas 557 e

558.

 Não foi apontada na prestação de contas a relação nominal dos servidores das UMEs Luiz

Alca de Santana e Maria Lúcia Prandi.

2.  O parecer conclusivo acerca das prestações de contas referentes aos meses de abril, maio e

junho do ano de dois mil e dezenove, foram apontados em documento apensado a esta ata.  3.

Assuntos gerais.  3.1 Devolutivas referentes à prestação de contas do mês de janeiro – processo

nº12133/2019-11:  3.1.1 Em relação à  utilização de  verba do Fundeb para  obras  do AVCB, a

Coordenadoria  de  Controle  Orçamentário  e  Financeiro  – Educação – COFI/DEAFIN/SEDUC

fomos informados que não há até  o momento Termo de Responsabilidade de Implantação de

Medidas  Mitigadoras  e  Compensatórias  –  TRIMMC  contemplando  intervenções  visando  à

obtenção de AVCB em unidades municipais de ensino já existentes. 3.1.2 Quanto ao solicitado

pela  presidente  sobre  a  listagem com  desdobramento  nominal  dos  servidores  pagos  com  os

recursos do Fundeb, a fim de análise mais clara da aplicação dos 60%/40%, fomos informados

que foi consultada a Secretaria de Finanças – SEFIN e a Secretaria de Gestão – Seges visando à

possibilidade  de  atendimento,  sendo  que  a  SEFIN  informou  que  não  dispõe  da  listagem

requisitada e sugeriu consulta ao DEGEPAT/SEGES.  3.2 Devolutivas referentes à prestação de

contas do mês de março – processo nº23202/2019-02: 3.2.1 Quanto ao solicitado pela presidente

sobre a listagem com desdobramento nominal dos servidores pagos com os recursos do Fundeb,

idem ao item 3.1.2. 3.2.2 Quanto à consulta ao DEGEPAT/SEGES referente ao desdobramento
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nominal dos servidores pagos com os recursos do Fundeb, a Seção de Cálculo e Pagamento –

SEPAG/DEGEPAT/SEGES  informou  que  mensalmente  é  enviado  o  relatório  90.740  onde

constam as  unidades  do Fundeb com seus  respectivos  servidores.  Registramos que  o que foi

relatado na cota da SEPAG/DEGEPAT/SEGES não atende a solicitação do conselho, pois embora

os  relatórios  sejam enviados,  estes  não demonstram claramente  a  separação de  quem é  pago

especificamente com o recurso do Fundeb.  3.2.3 Quanto  as  ressalvas  apontadas,  todas  foram

justificadas com documentos apensados ao processo mencionado.  3.3 Devolutivas referentes à

prestação de contas do meses de abril – processo nº30721/2019-91 e mês de maio – processo

nº37429/2019-18: 3.3.1 Foi anexado aos processos cópia do contrato nº346/2019, prestação de

serviços de limpeza – empresa BASE Sistema Serviços de Administração e Comércio Eireli. 3.3.2

Quanto  à  consulta  ao  DEGEPAT/SEGES referente  ao  desdobramento  nominal  dos  servidores

pagos  com os  recursos  do  Fundeb,  idem ao  item 3.1.2.  3.4 Foram justificadas  as  faltas  dos

conselheiros: Eliana Aparecida Miranda Paulo, Márcia de Castro Calçada Kohatsu, Susana Vieira

da Cunha Carregari Buck e Roselaine Florêncio da Gama. .3.5 Por motivo de reestruturação dos

espaços  do  Centro  Darcy  Ribeiro,  as  reuniões  do  CMACS  Fundeb  Santos  acontecerão  na

Secretaria de Educação, Praça dos Andradas,  27, 1º andar,  sala de reuniões da Supervisão de

Ensino nas datas de 29 de agosto, 26 de setembro, 24 de outubro e 28 de novembro, sendo que as

demais datas serão oportunamente agendadas.  3.6 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 Vice-Presidente do CMACS FUNDEB Santos Sra. Fabiana Riveiro de

Morais.  Os  demais  conselheiros  constarão  em  lista  de  presença  apartada  a  esta.

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.
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