
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 3ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um às quatorze 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  sala  de

reuniões da Supervisão de Ensino, à  Praça dos  Andradas,  27,  1º  Andar,  Centro,  Santos (SP).

Ressaltamos que foram observadas as orientações de medidas de contingência para a prevenção

da transmissão e do contágio do novo coronavírus. Justifica-se a realização de reunião presencial

à necessidade de análise documental e cumprimento do prazo estabelecido pelo Fundo Nacional

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

aplicação dos recursos do FUNDEB, por este Conselho, sem o qual podem ocorrer prejuízos no

repasse do recurso. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise das devolutivas dos

processos dos meses fevereiro nº 12546/2021-66; março nº 18341/2021-76; abril nº 22466/2021-

55; maio 030103/2021-57, junho 035784/2021-11 e julho 03958/2021-66, observou-se que  sobre

os  questionamentos  referente  a  empresa  Base  que  estão  sendo  solicitadas  desde  o  mês

outubro de 2020 como:  a) a lista de todos os  funcionários da empresa Base, lotados nos locais

de  trabalho  descritos  no  contrato  firmado  com a  empresa,  bem como seus  salários  brutos  e

encargos  mensais,  da  mesma  forma  que  são  descritos  os  vencimentos  dos  funcionários  da

administração direta (nome, salários bruto, encargos) ou seja, por unidade de lotação; b) as notas

fiscais das compras de insumos realizadas pela empresa Base mensalmente; c) o relatório mensal

de cada uma das 92 unidades de trabalho em que conste a lista de nomes dos funcionários e

assinatura  da  Chefia  imediata  atestando  a  frequência  e  a  prestação  de  serviço  de  todos

funcionários da empresa Base,  não foram atendidas até o momento.  2. Finalizado o parecer

sobre o apoio Suplementar da Educação Infantil - sendo concluído que os gastos vão ao encontro

do estabelecido em lei. 3. Análise da prestação de contas do mês de agosto/2021 – Processo nº

046976/2021-12  (2  volumes);  4.  Nesta  oportunidade,  a  Sra  Fernanda,  contadora  da  Seduc,

compareceu à reunião para o esclarecimento das dúvidas do conselho referente aos pagamentos

efetuados à empresa Base: a) apesar das prestações de contas dos meses de julho e agosto não

apresentarem despesas relacionadas referente a empresa Base a Sra. Fernanda informou ter sido

devido ao aditamento realizado durante esse período, mas que nos próximos meses provavelmente

os pagamentos para a empresa Base voltarão a serem realizados; b) os valores pagos em cada mês

são realizados de acordo com os valores existentes na conta corrente do Fundeb;  c)  A folha de
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pagamento da secretaria não é pago em sua totalidade;  d) O pagamento a empresa Base não é

realizado em sua totalidade tendo em vista que o contrato prevê a limpeza de alguns equipamentos

administrativos e esses não podem ser pagos com a verba do Fundeb, desta forma, a comissão

questionou  quais  são  os  critérios  utilizados  para  a  realização dos  pagamento a  Sra  Fernanda

explicou que a porcentagem para o pagamento são pré definidos no orçamento realizado pela

Secretaria de Finanças.  5. Agendada próxima reunião para o dia 19/10/2021 às 9h da manhã. 6.

Assuntos Gerais. 7. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Suzete Faustina dos Santos,

Liziene  Melgaço  Moura,   Valéria  Venâncio  da  Silva,  Cristina  Torquato  e  Aurora  Fernandez

Rodriguez. 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.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


