ATA Nº 05 DE 26 DE ABRIL DE 2021
APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES DE 2021
1

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, seguindo os

2

protocolos sanitários de prevenção à COVID-19, que determinam a utilização de máscaras de

3

proteção facial e o distanciamento social entre as pessoas, reuniram-se na sala de reuniões da

4

Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, o ex-presidente Rafael Rodrigues, a atual

5

Presidente Candila Poliana Pires, e os demais membros do Conselho Municipal de

6

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

7

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB) para deliberação, leitura e

8

aprovação do novo regimento interno do Conselho, além, da prestação de contas das ações da

9

gestão anterior. A presidente do Conselho, Candila Poliana Pires, o ex-presidente Rafael Rodrigues,

10

agradeceram a presença dos membros presentes, e, em seguida iniciaram alternadamente a leitura

11

da prévia do regimento, com a colaboração dos demais membros presentes. Ao fim da leitura, foi

12

aberto espaço para que os demais membros deliberassem e contribuíssem com a redação final do

13

regimento. Após os membros aprovarem o texto final, a Presidente perguntou se todos estavam de

14

acordo, e que, caso alguém discordasse da redação, deveria se manifestar. Alguns membros se

15

manifestaram para que fossem feitas algumas alterações, que foram devidamente realizadas. Em

16

seguida, a Presidente declarou aprovado o novo Regimento do CACS-FUNDEB. Ato contínuo, a

17

presidente passou para a próxima pauta do dia, que tratava da prestação de contas do primeiro

18

trimestre do ano de dois mil e vinte e um. Os protocolos de entrega apresentados foram 01/2021 e

19

02/2021 referentes aos meses de janeiro e fevereiro de dois mil e vinte e um. No mês de janeiro o

20

repasse do FUNDEB foi de oitocentos e vinte mil, duzentos e vinte e um reais, e cinquenta e sete

21

centavos (R$ 820.221,57), com um rendimento de aplicações no valor de trinta e nove reais e trinta

22

centavos (R$ 39,30), gerando um total de receitas de oitocentos e vinte mil, duzentos e sessenta

23

reais e oitenta e sete centavos (R$ 820.260,87). Das despesas pagas, na parte dos sessenta por cento

24

(60%), foram de quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta

25

centavos (R$ 449.522,70), e o superávit do ano anterior empenhado foi no valor de cento e doze

26

mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos (R$ 112.326,84). Na parte dos quarenta

27

por cento (40%) não foram empenhadas despesas no mês de janeiro. Despesas de outras fontes

28

foram no valor de duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um

29

centavos (R$ 262.392,81), somando um total de despesas no valor de oitocentos e vinte e quatro

30

mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos (R$ 824.242,35). Foram utilizados

31

recursos das fontes 103, 104 e recursos livres para complementar o pagamento do quadro de apoio

32

e de outras áreas de ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta por cento (60%), na conta

33

dez mil, setecentos e um, dígito oito (10701-8) ficou um saldo de quatrocentos e cinquenta e dois

34

mil, cento e dezenove reais e dezessete centavos (R$ 452.119,17) disponíveis para o mês seguinte.

35

Da parte dos quarenta por cento (40%), na conta cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete,
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dígito dois (54.377-2) não ficou saldo disponível para o mês seguinte. No mês de janeiro houve uma

37

perda de vinte e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos (R$ 21.768,05), na

38

relação entre entradas e retenções do FUNDEB. Da conta do PNATE não foram recebidos recursos

39

no mês de janeiro. O saldo anterior na conta do PNATE de número cinquenta e seis mil, duzentos e

40

oitenta e dois, dígito três (56.282-3) era de trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais

41

e nove centavos (R$ 32.459,09) e houve um rendimento de aplicações no valor de dois reais e

42

oitenta e três centavos (R$ 2,83). No mês de janeiro foram pagas despesas na conta supracitada no

43

valor de cento e cinquenta reais (R$ 150,00), ficando um saldo disponível para o mês seguinte no

44

valor de trinta e dois mil, trezentos e onze reais e noventa e dois centavos (R$ 32.311,92). No mês

45

de fevereiro o repasse do FUNDEB foi de seiscentos e sessenta e oito mil, cento e dois reais e oitenta

46

e quatro centavos (R$ 668.102,84), com um rendimento de aplicações no valor de cinquenta e oito

47

reais e vinte e cinco centavos (R$ 58,25), gerando um total de receitas de seiscentos e sessenta e

48

oito mil, cento e sessenta e um reais e nove centavos (R$ 668.161,09). Das despesas pagas, na parte

49

dos sessenta por cento (60%), foram de quinhentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e cinco

50

reais e cinquenta e quatro centavos (R$ 591.275,54), e o superávit do ano anterior empenhado foi

51

no valor de trinta mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos (R$ 30.271,09). Na parte dos

52

quarenta por cento (40%) não foram empenhadas despesas no mês de fevereiro. Despesas de

53

outras fontes foram no valor de duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e

54

noventa e oito centavos (R$ 275.629,98), somando um total de despesas no valor de oitocentos e

55

noventa e sete mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos (R$ 897.176,61). Foram

56

utilizados recursos das fontes 103, 104 e recursos livres para complementar o pagamento do quadro

57

de apoio e de outras áreas de ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta por cento (60%),

58

na conta dez mil, setecentos e um, dígito oito (10701-8) ficou um saldo de quatrocentos e noventa

59

e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos (R$ 499.772,66) disponíveis

60

para o mês seguinte. Da parte dos quarenta por cento (40%), na conta cinquenta e quatro mil,

61

trezentos e setenta e sete, dígito dois (54.377-2) não ficou saldo disponível para o mês seguinte. No

62

mês de fevereiro houve uma perda de cento e trinta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e

63

setenta e oito centavos (R$ 130.756,78), na relação entre entradas e retenções do FUNDEB. Da

64

conta do PNATE não foram recebidos recursos no mês de fevereiro. O saldo anterior na conta do

65

PNATE de número cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois, dígito três (56.282-3) era de trinta

66

e dois mil, trezentos e onze reais e noventa e dois centavos (R$ 32.311,92) e houve um rendimento

67

de aplicações no valor de dois reais e setenta e dois centavos (R$ 2,72). No mês de fevereiro não

68

foram pagas despesas com a receita do PNATE, ficando um saldo disponível para o mês seguinte no

69

valor de trinta e dois mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos (R$ 32.314,64).

70

Em relação ao mês de março, a Presidente já havia solicitado ao setor de contabilidade, os
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