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19. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMEI{TO E COI{TROLE SOCIAT
soBRE A EXECUçÃO DO PROGRATTTA
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do município de
Senolândia, estado da Bahia, em atendimento as determinações da Lei no 11.494 de
20 de junho de 2007, no seu capítulo Vl, Art. 24, agresenta uma análise e parecer
final relativo à aplicação dos recursos do FUNDEB, exercício de 2A21.
Na análise feita por este conselho, foi identificado que o MunicÍpio de Serrolândia, no
exercício de 2021, re@beu o montante de R$14.110.934,64 dos recursos do
FUNDEB incluindo complementação da união, desse valor R$ 44.808,84 refere-se a
rendimentos de aplicaçao financeira. Nas reuniões entre o CACS e o corpo técnico
da Prefeitura Municipal, foi apresentado à receita e despesas pagas referente ao 30
quadrimestre com recursos do FUNDEB, bem como documentação comprobatoria
que foi deixada a disposição deste conselho,
Apos acompanhamento de toda movimentação financeira, orçamentária e
patrimonial, do exercício de 2021, relativo aos recursos do FUNDEB, o parecer é
favorável pela aprovação com ressalvas da prestação de contas, considerando que

foi aplicado mais do que o limite determinado na legislação vigente(14.27612021),
equivalente a R$ 12.A44.275,24 atingindo o percentual de 85,35% (SUPERAVIT) dos
recursos do FUNDEB em favor dos profissionais em efetivo exercício da educação.
As demais despesas aplicadas para manutenção e desenvolvimento de ensino
representa o valor de R$ 1.475.829,50 (FUNDEB 30%).

20. CONCLUSAO DA ANALISE DA PRESTAçAO DE CONTAS
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SOCIAL.
Serrolândia, Bahia, 28 de mqIço de 2021.
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ATA DE REUNIÃo oRDINÁru,t r»o CONSELIIO MUI\üCIPAL

ACOMPANIIAIVIENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MANUTnxÇÃo E DESEr{voLvrMENTo DA EDUCAÇÃo nÁsrca E
vAt,oRrz^tÇÃo Dos rROFISSIoNAIS DA E DUCAÇÃG CACS/FUNDEB.

DE
DE
DE

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze
horas(14h:00), no auditório da Escola

Municipl Professora Deniolmar Alves Silva, no

município de Senolândia-Búia, reuniram-se os conselheiros do CACS/FUNDEB para a
análise do material da prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e

vinte e um(2021). O Presidente deu as boas-ünrlas aos presentes e passou a palawa para
a secretária Maria Josiane Rios do Nascimento fazq a leitura da zta da última reunião
para apreciação e apnovação dos membrm presentes, em seguida a Confroladora Interna
da Prefeitura Municipal Rafaela da Silva Souza Oliveira, usou a palavra

Fra

esclarecer

os dados das planilhas recebidas pelos membros e colocando -se à disposição para sanar

as possíveis dúvidas. O conselheiro Gvaldo Gomes de Oliveira questionou sobre a

nomenclatura 60%

e

40a/o, sendo que conforme

a atual legislação é

70a/o

e 3ff/o,

a

controladora explicou que o sistema ainda não atualizou conforme o que estabelece a nova

lei, mas os pagamentos estão sendo realizados de acordo com a legislação vigente. O
conselheiro Clayton Silva Rodrigues perguntou sobre

funcioúrios do

30yo, uma vez que o mesmo

o pagamento de pecunias

para

já solicitou em um determinado momento

e

não foi concedido, diante do exposto a conúoladora pediu que ele solicitasse via oficio

para posteriormente verificar a possibilidade de o mesmo receber. Dando sequênci4
Rafaela apresentou movimentações referentes as despesas da receita, e disponibilizou o
espaço para que os presentes apresentassem suas dúvidas. Na oportunidade os presentes
perguntaram sobre o pagamento odontológtco que aparece nas planilhas, Rafaela explicou
que alguns funciorulrios têm convênio odmtológico por isso existe essa retenção para ser

pago à empresa conveniada. Apos os questionamentos, bem como as explicações e
esclarecimentos, o presidente Fernando Santos Vasconcelos pediu que todos votassem
pela aprovação ou não da prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano ds dois
:
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Ír

mil e vinte e um (2021)" Todos os memb'ros

presentes aprovaram a prestação de contas

apresentada. Em tempo, a c,ontroladora entregou o material referente a prestação

& contas

do segundo quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um para que todos possam fazer

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 11/04/2022 15:37:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc3cc5af-2ed6-437f-b005-923c9f8cbd26

í3

havendo atratar, eu Maria Josiane Rios doNascimento, lawei a presente ata que segue
assinada por mim e demais presentes. Serrolândia-Búi a, 29 de novembro de 2021.
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suas anrílises e anotar as suts dúvidas sobre os documentos analisados. Nada mais

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO I}IUNICIPAL

ACOMPAI\IHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MAr{-urENÇÃo E DEsEI\rvoLv&rENTo DA EDUCAÇÃo nÁsrcn B
vALoRrzAÇÃo Dos pRorrssroNArs rlA EDUcaÇÃo- cACs/FUNrlEB.

DE
DE
DE

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze
horas(l4h:00), no auditório da Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva, no
município de Serrolândia-Bahia, reuniram-se os conselheiros do CACS/FUNDEB para a
análise do material da prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de dois mil e

vinte e um(2021). O Presidente deu as boas-vindas aos presentes e passou a palawa para
a secretária Maria Josiane Sor do Nascimento fazer a leitura da ata da última reunião
para apreciação e aprovação dos membros presentes, em seguida a Controladora Interna
da Prefeitura Municipal Rafaela da Silva Souza" usou a palavra

Wa

esclarecer os dados

das planilhas recebidas pelos membros e colocando -se à disposição para sanar ÍLs
possíveis dúvidas. O conselheiro Givaldo Gomes de Oliveira questionou sobre as ordens

de pagamentos para psicologo e psicopedagogo, a controladora explicou que é uma

contabilizaso do INSS tem especificação referenciando,

o

pagamento

dessas

funcionárias e através de nota fiscal, uma vez que as mesmas fazem prestação de serviço.
O conselheiro Clayton Silva Rodrigues perguntou sobre a reclassificação de despesas com

a alteração na fonte de recurso, diante do questionamento Rafaela ressaltou que com a
alteração da nova lei do Fundeb os servidores que recebiam no 40o/o passou aa receber no
70o/o, sanando assim as

duvidas dos presentes. Na oportunidade a controladora apresentou

o resumo geral de aplicação do Fundeb durante o período de maio a agosto de dois mil e

vinte e um (2021), dentre os quais apresentou os pagamentos com profissionais, despesas
com contribuição patronal, aquisição de notebooks para os professores, dentre outros. Na
sequência disponibilizou o espaço paÍa que os presentes apresentassem suÍrs dúvidas.

Apos os questionamentos, bem como as explicações e esclarecimentos, o presidente
Fernando Santos Vasconcelos pediu que todos votassem pela aprovação ou não da
prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um (2021).
Todos os membros presentes aprovaram a prestação de contas apresentada. Nada mais
havendo atratar, eu Maria Josiane Rios do Nascimento, lawei a presente ata que segue
assinada por mim e demais presentes. Serrolândia-Búia, A6

§

de dezembro de 2021.
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ATA DE REUNIÃO oRDINÁm^q, Do coNSELHo MTJNICIpAL

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MANUTTxçÃo E DESEryvoLvrMENTo DA EDrlcAÇÃo nÁsrcn E
vALORtZttÇitO DOS PROFISSTONATS DA E DUCAÇÃG CACSIFUNDEB.

DE
DE
DE

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze
horas( l4h:00), no auditório da Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima,

situada

à

Rua Amália Gomes de Oliveira, no 75, bairro Sol Nascente- Serrolândia-Bahia,

reuniram-se os conselheiros do CACS/FUNDEB para análise das planilhas da prestação
de contas do terceiro quadrimestre do ano de dois

contas do Transporte Escolar

mil e vinte e um QA21) e prestação de

- PNATE (?021). O Presidente deu as boas-vindas

aos

presentes e passou a palavra para a secretária Maria Josiane Rios do Nascimento fazer a

leitura da ata da ultima reunião para apreciação e aprovação dos membros presentes, em
seguida o servidor Luiz Pinho Freire responsável pela prestação de contas do Transporte

Escolar do ano de 2021 (PNATE), explanou sobre a prestação de contias do Transporte
Escolar

- PNATE

(2021), informando a todos que não houve pagamentos no referido ano,

onde foi reprogramado todo o saldo, no valor de R$ 135.71A,77 (cento e trinta e cinco

mil, setecentos e dez reais e setenüa e sete centavos) para o exercício de 2022, deixando
disponivel o extrato para consulta de todos. Posteriormente, a Controladora Interna da
Prefeitura Municipal Rafaela da Silva Souza Oliveira, usou a palavra para esclarecer os
dados das planilhas recebidas pelos membros nas quais constam os relatórios das despesas
pagas do Fundeb 7Ao/o e do Fundeb 3A%; demonstrativo da receita orçÍrmentaria; espelho

do extrato da conta do Fundeb exfraido do sistema contabil; extrato bancário da conta do

Fundeb, bem como deixou disponível os processos de pagamentos para aqueles que

teúam interesse em consultar os mesmos e colocou-se à disposição Fra sanar as
possíveis dúvidas. A conselheira Janete Santos de Sousa questionou sobre Írs despesas
referentes ao mês de agosto, uma vez que está sendo avaliado o terceiro quadrimestre;

sobre o percentual de aplicação do Fundeb
dos 7Ao/o

7Ao/o,

onde dispõe que o percentual aplicado

foi de 85,35o/o, bem como sobre o pagamento dos servidores que migraram do

Fundeb 30o/o para o70%a, pedindo estorno para a30o/o, em que segundo a mesma, indo de

encontro com a lei do Fundeb que não permite retroagir à janeiro de 2021. Diante do
exposto, a controladora interna Rafaela explicou que estií sendo apresentado as contas
referentes ao terceiro quadrimestre de202l, mas também que não deixa de ser apresentado
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Secretário de Finanças Elber Vilas Boas Matos usou a palavra

Fra explanar sobre as

dúvidas elencadas pela conselheira, acessando ao sistema E-TCM e explicando como os
membros podem Írcessar ao mesmo, explanou tarnbém que a movimentação financeira
acontece em uma única conta conforme nova lei do Fundeb

{ 14.27612021), e a listagem

de fonte de despesas do Fundeb 70o/o e 307o, bem como destacou acerca do rateio com
base

o que dispõe a nova lei 14. 276 dE 28 de dezembro de202l, explicando também

sobre os estornos realizados, da reclassificação contríbil, transferindo de uma fonte

WÍa

outra, sem prejuízos financeiros, ressaltando que o estorno não foi feito aleatoriamente,
mas com base em um parecer de Tribunal de Contas de 28 de janeiro de dois

mil

e vinte

e dois. Em seguida, aconselheira Janete continua destacando sua preocupaÉo quanto ao

percentual que

o município atingiu referente ao 70o/a, de 85,35o/o, a qual teme isso

impossibilitar um possível rateio posteriormente diante da deisão da justiça referente ao
pagamento do rateio do exercício de 2021. Apos os questionamentos, bem como

ÍLs

explicações e esclarrcimentos, o presidente Fernando Santos Vasconcelos colocou em
votação primeiro a prestação de contas do Transporte Escolar do ano de 2021 (PNATE),

sendo aprovada,

e depois colocou em votação a

prestação de contas do terceiro

quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um {2AZl ) referente ao Fundeb, sendo aprovada
com ressalvas diante da não aprovação por

prte

dos conselheiros Janets Santos de Sousq

Givaldo Gomes de Oliveira e Clayton Silva Rodrigues. Nada maís havendo a tratar, eu

Maria Josiane Rios do Nascimento, lawei a presente ata que segue assinada por mim

demais presentes. Serrolândia-Bahia, 28 de março de
l)-

/

re-t

u

e

2022.

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MOTA BISPO - 11/04/2022 15:37:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc3cc5af-2ed6-437f-b005-923c9f8cbd26

e analisado a aplicação do Fundeb durante todo o exercício de 2ü2L Na sequência o

