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Ata da 20ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte às oito horas e trinta minutos em segunda 1 

chamada, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 2 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 3 

CMACS FUNDEB - Santos, reuniu-se ordinariamente, nas dependências da Secretaria da 4 

Educação - SEDUC, sala de reuniões da Supervisão de Ensino, Praça dos Andradas, 27, Centro, 5 

Santos. Ressaltamos que foram observadas as orientações de medidas de contingência para a 6 

prevenção da transmissão e do contágio do coronavírus. Justifica-se a realização de reunião 7 

presencial a necessidade de análise documental e cumprimento do prazo estabelecido pelo Fundo 8 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para emissão do parecer, sobre a execução de 9 

aplicação dos recursos do Fundeb, por este conselho, sem o qual podem ocorrer prejuízos no 10 

repasse do recurso. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da reapresentação da 11 

prestação de contas do mês de janeiro/2020 – Processo nº 9.330/2020-88; 2. Análise da  prestação 12 

de contas do mês de fevereiro/2020 – Processo nº 15.903/2020-67; 3. Parecer Bimestral período 13 

janeiro e fevereiro/2020; 4. Assuntos Gerais. 1. A documentação de prestação de contas do 14 

referido processo foi reapresentada em: 2 (dois) volumes - Processo nº 9.330/2020-88. Foi 15 

realizada análise parcial do gerencial, apresentamos os seguintes apontamentos: 16 

− em relação aos valores debitados que constam no extrato das notas de liquidação de 17 

pagamento e ordens de execução de serviço que constam às páginas 324, 325, 329, 333, 18 

334, 345, 347 e 359, temos a informar que foi constatado que os processos que apresentam 19 

os valores totais das despesas são pagos parcialmente, após análise minuciosa as 20 

informações foram esclarecidas.  21 

− Destacamos que a forma que está organizada a prestação dos valores pagos aos 22 

profissionais da educação, impossibilita a conferência das aplicações 60% e 40% por este 23 

conselho. Não temos clareza do quanto é utilizado do Fundeb para a folha de pagamento 24 

nas divisões das porcentagens. 25 

− Página 329 -  foram pagos R$ 245,85 de multa, o referido valor deverá ser ressarcido ao 26 

Fundeb, pois o valor que deveria ser pago era de R$ 5. 310,14, porém foram debitados  27 

R$ 5.555,99; 28 

2. A documentação de prestação de contas do referido processo foi apresentada em: 2 (dois) 29 

volumes - Processo nº 15.903/2020-67. Foi realizada análise da documentação e todos os valores 30 

de entrada e saída  estão devidamente apontados no gerencial e conferem com os dados do extrato 31 
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bancário, portanto foi aprovado sem ressalvas. Destacamos, como no gerencial do mês anterior,  32 

que a forma que está organizada a prestação dos valores pagos aos profissionais da educação, 33 

impossibilita a conferência das aplicações 60% e 40% por este conselho. Não temos clareza do 34 

quanto é utilizado do Fundeb para a folha de pagamento nas divisões das porcentagens. 3. Parecer 35 

Bimestral período janeiro, Processo nº 9.330/2020-88 e fevereiro 15.903/2020-67, emitido em ata 36 

própria anexa. 4. Assuntos Gerais: 4.1. Eleições do Fundeb 2020 -2022, ficou prejudicado o 37 

andamento das ações para composição do conselho, informamos a necessidade de prorrogação do 38 

mandato atual dos conselheiros devido ao período de Pandemia e em cumprimento do Decreto 39 

Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 8.889 de 16 de março de 40 

2020. O processo será continuado quando finalizado o isolamento social, os presentes estão de 41 

acordo com a prorrogação do mandato, será dado andamento ao processo somente através de 42 

envio de e-mail aos órgãos que têm representação no conselho. 4.2 Curso - Conselheiros de 43 

Políticas Públicas (Convite), foi cancelado temporariamente. 4.3 Reiteramos que o Conselho 44 

ainda está no aguardo do envio do material para análise do Programa Brasil Carinhoso a fim de 45 

que se possa dar o parecer conclusivo. 4.4 Justificaram as ausências os seguintes conselheiros: 46 

Miriam Adriana Joaquim Stopassoli Barazal, Adelita Fraga da Silva, Ubirajara da Silva Caetano, 47 

Nelson Melchior dos Santos Junior, Michele Domingues Barbosa, Susana Vieira da Cunha 48 

Carregari Buck, Renata Cardoso Paes da Silva Tramontino, Márcia de Castro Calçada Kohatsu e 49 

Rosana da Costa Corrêa Parra, Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Joelma 50 

Silveira Goularte de Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 51 

pela Presidente do CMACS FUNDEB Santos Sra. Eliana Aparecida Miranda Paulo. Os demais 52 

conselheiros constarão em lista de presença apartada a esta. _____________________________ 53 


