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OFÍCIO CACS/FUNDEB N° 09/2020

Trizidela do Vale(MA),28 de maio de 2020

A Sua Excelência
Sr. CHARLES FREDERICK MAIA FERNANDES

Prefeito Municipal

,Í0Í3 Sof

Senhor Prefeito,

i

Cumprimentando-o, sirvo-me deste paia, em cumprimento ao disposto da Lei
Federal n° 11.494 de 20 de junho de 2007, e, aos dispositivos da Lei Municipal n° 278 de
01 de outubro de 2015, e ao que o Regimento Interno deste Colegiado determina nos
artigos 11° e 12°, e atendendo as exigências legais previstas nestas leis, venho
ENCAMINHAR a Vossa Excelência, o PARECER N° 05 de 2020 e a ATA DO DIA 28

DE MAIO DE 2020 sobre a prestação de contas referente ao mês de ABRIL de 2020.
Sem mais para o momento, anexo o relatório nesta comunicação.

Atenciosamente,

FIávia Denise de Menezes Oliveira

Presidente do CACS/FUNDEB

RELATÓRIO

E

ACOMPANHAMENTO,

PARECER

DO

CONTROLE

CONSELHO

SOCIAL,

MUNICIPAL

DE

COMPROVAÇÃO

E

FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB,DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA
DO VALE - MA,INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N" 278/2015 DE 01 DE
OUTUBRO DE 2015.

PARECER N° 04/2020

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, do Município de
Trizidela do Vale — MA, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do art. 27 da lei
Federal n® 11.494, de 20 de junho de 2007, e de acordo com a competência que lhe
assegura o art. 24 e seguintes da mesma Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é
instruir a Prestação de Contas mensal do FUNDEB desta Municipalidade.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por
este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da
análise dos documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto á
utilização dos recursos do Fundo durante o mês de abril de 2020, o que será realizado com
base na legislação vigente, em especial com a que dispõe a Emenda Constítucional n°.
53/06, as leis Federais n° 11.494/07 e n°. 9.394/96 e os princípios constitucionais que
regem os atos administrativos: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e
eficiência.

RELATÓRIO
O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Trizidela do Vale - MA,em
reunião realizada no dia 28 de maio de 2020, analisou os documentos que compõem a
prestação de contas do FUNDEB referente ao mês de abril de 2020.

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB
Na composição das receitas destinadas ao FUNDEB foram considerados o
somatório dos depósitos automáticos, creditados na conta mantida junto ao Banco do
Brasil, referente aos recursos oriundos do FUNDEB, que chegou a soma de R$

1.572.243,26 mais os valores de rendimentos de aplicações financeiras que importaram em
R$ 357,85 totalizando uma receita bruta da ordem de R$ 1.572.601,11.

Os recursos foram depositados na conta específica do FUNDEB, Agência 5.733-9,
Conta Corrente 20.820-5, referente às receitas formadoras do FUNDEB.

DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDES

No tocante as despesas realizadas referentes ao mês de abril de 2020 com
recursos oriundos do FUNDEB, estas constam dos seguintes documentos, Notas de
Empenhos, Ordens de Pagamentos, Folhas de pagamentos de Pessoal, Notas Fiscais.
Ao analisarmos as despesas empenhadas, liquidadas e devidamente pagas no mês,
constatamos o seguinte valor aplicado com os profissionais do magistério, que importou em
R$ 1.385.199,96 e demais despesas o valor de R$ 776.008,56 cabe fazer uma comparação em
relação às receitas arrecadadas até a presente data, para verificar o percentual de
comprometimento das despesas com os profissionais do magistério, uma vez que a lei que
instituiu o FUNDEB reza que no mínimo 60% das receitas terão que ser apHcadas no
pagamento dos profissionais do magistério. Desta feita, chegamos a concluir que o município
apHcou até a presente data o percentual de 79,02%, com os profissionais da Educação e
despesas diversas com manutenção do ensino alcançou o percentual 42,79% após apHcação
dos recursos constatou-se nos extratos bancários o saldo de R$ 1.636.168,61 considerando que

foram aplicados os recursos necessários para que todas as atividades que contribuem para o
bom desenvolvimento do ensino fossem devidamente realizadas e as mesmas estão em devido

funcionamento, obedecendo desta feita com a legislação em vigor
CONCLUSÃO

Após análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e

despesas do FUNDEB, este conselho emite PARECER FAVORÁVEL quanto à
apHcação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no mês de abril de 2020, como consta
documentos comprobatórios a disposição da conferência púbHca.
E o Parecer.

Trizidela do Vale em 28 de maio de 2020.

Conselheiros presentes do FUNDEB.
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Flávia Denise de Menezes Oliveira

Representante dos Professores (Presidente do CACS)

Leoniido Meneses dos Santos

Representante do Conselho Tutelar (Vice-Presidente)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CÍm\\ "ZIUÍIQl conselho municipal de acompanhamento E controle social do FUNDO DE
^
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CÃCS FUNDES.
ATA DA 04^ SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDEB

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, na casa dos conselhos, situada na rua Nova,

número cento e sessenta e quatro, às nove horas, deu-se o inicio a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com a presença da presidente do
Conselho, sra. FIávia Denise de Menezes Oliveira (Representante dos professores), e o vicepresidente, sr. Leonildo Menezes dos Santos (Representante do Conselho Tutelar). A reunião
ordinária teve inicio com leitura e aprovação da Ata anterior. Lida e aprovada, segue-se com as

justificativas da presidente que explicou: CONSIDERANDO a Declaração de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde - OMS em 11/03/2020 em decorrência da infecção humana pelo
novo corona vírus (COVID-19), com a previsão das seguintes medidas de saúde pública para
diminuição da transmissão de doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico
específico, recomendado a sua adoção em relação á COVID-19 com a proibição de grandes
aglomerações, fechamento de escolas e outra medidas de quarentena e/ou isolamento;
CONSIDERANDO a Lei n° 13.979, de 06/02/2020 que estabelece as medidas para enfrentamento
de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus (COVID19), visando a proteção da coletividade; CONSIDERANDO a Portaria n° 356/GM/MS de 11/03/2020
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979/2020
estabelecendo as medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do Corona Vírus (COVID-19); CONSIDERANDO a Portaria n° 329/MEC, de
11/03/2020 contendo recomendações de propostas aos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior sobre o Corona Vírus a partir da orientação da Secretaria de Vigilância em Saúde e
indicando o acesso ao sítio eletrônico do Ministério da Saúde (https//www.saude.gov.br/saúde-de-az/Corona Vírus) para informações atualizadas; CONSIDERANDO o plano de Contingência elaborado
pelo Município, bem como os Decretos Estaduais n° 35.661 e 35.662/2020; CONSIDERANDO a
edição do Decreto n° 35.6771 DE 21 DE MARÇO DE 2020, do governo do Estado do
Maranhão;CONSIDERANDO que foi decretada situação de emergência pelo Município de Trizidela
do Vale em deorrência da enchente; CONSIDERANDO o Decreto Municipal 22/2020 que Decretou
estado de Calamidade no Município de Trizidela do Vale; CONSIDERANDO a situação que o
Município está passando com 06 (seis) escolas inundadas, 05 (cinco) escolas ilhadas, 01 (uma)
escola servindo de hospital e 04 (quatro) escolas servindo de abrigos; CONSIDERANDO a medida

Provisória 934 de 01 de abril de 2020 e CONSIDERANDO o regimento Interno deste colegiado no
seu artigo "Art. 4°. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, conforme
programado pelo colegiado." Diante destas justificativas com embasamento nas legislações vigentes

decidimos que fica dispensado o quorum minimo nesta reunião. Em seguida, EU, FIávia Denise de
Menezes Oliveira, presidente, e o vice-presidente, sr. Leonildo Menezes dos Santos prosseguido
com a reunião, foi dado inicio á análise da prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente

ao mês de Maio de 2020. Após a análise de toda a documentação surgiu algumas dúvidas, que foram
respondidas e esclarecidas pela equipe de contabilidade do município, sr. Rainer Lima Viana e sr.
Josimar Sousa Pereira. Após tudo isso, o conselho embasado no seu Regimento Interno que
determina em seu artigo '12°. Compete ao presidente do conselho: alínea VI - aprovar "ad
referendum" do Conselho, nos casos de relevância e de urgência, matérias que dependem de

aprovação pelo colegiado"; portanto, decidiu por unanimidade o PARECER FAVORÁVEL referente
ao mês de Maio de 2020. Não havendo mais nada a tratar, eu, FIávia Denise de Menezes oliveira,

lavro a presente Ata, que será assinaad por mim, pelo vice-presidente e pela equipe de contabilidade
do município na folha de presença em anexo.
Trizidela do Vale (MA), 28 de maio de 2020.
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