
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 10ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 da Justiça Restaurativa, à Praça dos Andradas, 27, 1º Andar,

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

prestação de contas dos meses de Abril/2022 (Processo nº 024563/2022-63 - 02 volumes)

1.2. Após análise do processo do mês de abril foi observado no ateste da empresa Base: a)

Pag; 450 - carimbo foi cortado na impressão; b) Pág. 290, 312, 351 - carimbo da UME

ilegível; c) Pags. 291, 371, 377, 380, 401, 427 - sem carimbo do responsável; d) Pags. 278,

403, 420 - faltando assinatura; d) Pág. 353 - falta carimbo da escola; e) Os membros do

conselho solicitam a correção na nomenclatura dos Núcleos da Jornada Ampliada e a

discriminação dos Núcleos atendidos; f) Reiteramos a solicitação de que nos gerências sejam

apensados somente as despesas custeadas pelo Fundeb; 2. Foram apensados ao gerencial os

novos relatórios de avaliação da execução do contrato de serviços com a empresa Base,

referente aos serviços prestados em março de 2022, reiteramos que foi percebido por todos os

membros do conselho presentes que parte dos equipamentos constantes no contrato não estão

sendo fornecidos às unidades municipais de educação e por unanimidade foi deliberado que a

SEDUC notificasse a empresa para que os mesmos sejam fornecidos imediatamente. 3. Os

membros do conselho reiteram a solicitação realizada no gerencial do mês de março: a) o

apensamento dos romaneios de entrega dos insumos e equipamentos realizada pela empresa Base

mensalmente, bem como a compatibilidade do número de funcionários lotados nas unidades escolares,

conforme disposto em contrato; b) que seja enviado as todas as unidades escolares e

administrativas uma cópia da íntegra do contrato da empresa Base com a Prefeitura de

Santos, assim como uma cópia da Ata nº 7 Reunião Ordinária de 24/02/2022, em que

estiveram presentes a chefe do Departamento Financeiro e os membros da empresa Base; 4.

Os membros do conselho sugerem que os gerenciais possam ser verificados também no

formato digital; 5. Assuntos gerais: 6. Próxima reunião agendada para 23/6/22 às 14h - Sala

Núcleo de Educação para Paz (NEP) 7. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros:



Anna Maria Vellardi de Pontes Prado . 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.
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