
ATA 03, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CONTAS

1 Ata N' 03/2020 - Protocolo de entrega 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020,

2 referente aosmeses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de dois mil e vinte. para a

3 realização desta reunião foram adotadas medidas de segurança conforme orienta o Ministério da

4 Saude, quanto ao COVID-19, sendo assim esta reunião foi realizada com distanciamento e todos

5 usando máscaras. Aos quatro dias do mês de dezembro dedois mil e vinte reuniram-seos

6 conselheiros do FUNDEB, para análise e aprovação das contas referente aos mesesde maio, junho,

7 julho, agosto, setembro e outubro de dois mil e vinte. No mês de maio o repasse do FUNDEB foi de

8 trezentos e oitenta e oito mil e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos(R$ 388.039,25) e um

9 rendimento de aplicações no valor de trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos (R$

IO 335,23) gerando um total de receitas no valor de trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta

11 e quatro reais e quarenta e oito centavos(R$ 388.374,48). Das despesas pagas da parte dos

12 sessenta porcento (60%) foram de quinhentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e nove reais e

13 cinquenta e um centavos (R$ 564.129,51). Na parte dos quarenta porcento (40%) não foram

14 empenhadas despesas no mês de maio. Despesas de outras fontes no valor de duzentos e

15 sessenta e um mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos(R$ 261.550,95).

16 Somando um total geral de despesas no valor de oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta

17 reais e quarenta e seis centavos(R$ 825.680,46). Foram utilizados recursos das fontes 103 e

18 104para complementar o pagamento do quadro de apoio e de outras áreas do ensino. Das contas

19 do FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta dez mil setecentos e um, dígito oito

20 (10.701-8) ficou um saldo de quatrocentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e

21 treze centavos (R$469.683,13) disponíveis para o mês seguinte. Da parte dos quarenta porcento

22 (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e sete, dígito dois (54.377-2) ficou

23 sessenta e oito reais e vinte e dois centavos(R$ 68,22) disponível para o mês seguinte. Da conta do

24 PNATEforam recebidos recursos no valor de seis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e

25 três centavos (R$ 6.154,73), erendimentos provenientes de aplicações no valor de dez reais e

26 quinze centavos(R$ 10,15) somando um total de seis mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta

27 e oito centavos(R$ 6.164,88) foram pagas despesas com recursos do PNATE no valor de oitenta

28 reais (R$ 80,00). Ficando um saldo disponível para o mês seguinte no valor de vinte e um mil

29 quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos (R$ 21.444,21).No mês de junho o

30 repasse do FUNDEB foi de quatrocentos e vinte e três mil duzentos e setenta e sete reais e

31 noventa e três centavos (R$ 423.277,93) e um rendimento de aplicações no valor de duzentos e

32 treze reais e vinte e um centavos (R$ 213,21) gerando um total de receitas no valor de
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33 quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos (R$
34 423.491,14). Das despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foram de quinhentos e

35 sessenta e quatro mil Oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos (R$
36 564.898,51). Na parte dos quarenta porcento (40%) não foram empenhadas despesas no mês de

37 junho. Despesas de outras fontes no valor de duzentos e sessenta e dois mil duzentos e quarenta e

38 cinco reais e cinquenta centavos (R$ 262.245,50). Somando um total geral de despesas no valor de

39 oitocentos e vinte e sete mil cento e quarenta e quatro reais e um centavo(R$ 827.144,01). Foram

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

41 quadro de apoio e de outras áreas do ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta

42 porcento (60%) na conta dez mil setecentos e um, dígito oito (10.701-8) ficou um saldo de cento e

43 trinta e quatro mil cento e setenta reais e oitenta e três centavos (R$ 134.170,83) disponíveis para

44 o mês seguinte. Da parte dos quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos

45 e setenta e sete, dígito dois (54.377-2) ficou sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos (R$

46 68,25) disponíveis para o mês seguinte. Da conta do PNATE foram recebidos recursos no valor de

47 seis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos (R$ 6.154,73), teve rendimentos

48 provenientes de aplicações no valor de onze reais e treze centavos(R$ 11,13) somando um total de

49 seis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos(R$ 6.165,86), não foram pagas

50 despesas com recursos do PNATE. Ficando um saldo disponível para o mês seguinte de vinte e sete

51 mil seiscentos e dez reais e sete centavos (R$ 27.610,07). No mês de julho o repasse do FUNDEB

52 foi de quinhentos e trinta e três mil novecentos e quatro reais e noventa e sete centavos (R$

53 533.904,97) e um rendimento de aplicações no valor de oitenta e um reais e setenta e cinco

54 centavos (R$ 81,75) gerando um total de receitas no valor de quinhentos e trinta e três mil

55 novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos (R$ 533.986,72). Das despesas pagas da

56 parte dos sessenta porcento (60%) foram de quinhentos e cinquenta e nove mil cento e sessenta e

57 três reais e noventa e sete centavos (R$ 559.163,97), na parte dos quarenta porcento (40%) não

58 foram empenhadas despesas no mês de julho. Despesas de outras fontes no valor de duzentos e

59 sessenta mil e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos(R$ 260.053,45). Somando um

60 total geral de despesas no valor de oitocentos e dezenove mil duzentos e dezessete reais e

61 quarenta e dois centavos(R$ 819.217,42). Foram utilizados recursos das fontes 103 e 104 para

62 complementar o pagamento do quadro de apoio e de outras áreas do ensino. Das contas do

63 FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta dez mil setecentos e um, dígito oito

64 (10.701-8) ficou um saldo de dez mil e noventa e oito reais e trinta e um centavos (R$ 10.098,31)
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65 disponíveis para o mês seguinte. Da parte dos quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e

66 quatro mil trezentos e setenta e sete, dígito dois (54.377-2) ficou sessenta e oito reais e vinte e

67 sete centavos (R$ 68,27) disponível para o mês seguinte. Da conta do PNATE foram recebidos

68 recursos no valor seis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos (R$ 6.154,73)

69 e rendimentos provenientes de aplicações no valor dez reais e dezessete centavos (R$ 10,17)

70 somando um total de seis mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos(R$ 6.164,90) as

71 despesas pagas com recursos do PNATE foram de um mil e cinquenta e três reais e trinta e cinco

72 centavos (R$ 1.053,35). Ficando um saldo disponível para o mês seguinte de trinta e dois mil

73 setecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos (R$ 32.721,62). No mês de agosto o

74 repasse do FUNDEB foi de quatrocentos e oitenta e nove mil setecentos e quarenta reais e

75 cinquenta e oito centavos (R$ 489.740,58) e um rendimento de aplicações no valor de dezoito

76 reais e vinte e um centavos (R$ 18,21) gerando um total de receitas no valor de quatrocentos e

77 oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos (R$ 489.758,79).

78 Das despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foram de quatrocentos e setenta e três

79 mil e oitenta e três reais e quinze centavos (R$ 473.083,15). Na parte dos quarenta porcento (40%)

80 não foram empenhadas despesas no mês de agosto. Despesas de outras fontes no valor de

81 trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos (R$

82 336.462,04). Somando um total geral de despesas no valor de oitocentos e nove mil quinhentos e

83 quarenta e cinco reais e dezenove centavos (R$ 809.545,19). Foram utilizados recursos das fontes

84 103, 104 e recursos livres para complementar o pagamento do quadro de apoio e de outras áreas

85 do ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta dez mil

86 setecentos e um, dígito oito (10.701-8) ficou um saldo de vinte e seis mil oitocentos e oitenta e

87 nove reais e cinquenta e quatro centavos (R$ 26.889,54) disponíveis para o mês seguinte. Da parte

88 dos quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e sete, dígito

89 dois (54.377-2) ficou sessenta e oito reais e vinte e oito centavos (R$ 68,28) disponível para o mês

90 seguinte, quando da conferência do relatório com sistema SIOPE na plataforma MAVS, houve

91 divergências da qual a mesma foi corrigida. Da conta do PNATE foram recebidos recursos no valor

92 de seis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos(R$ 6.154,73) e rendimentos

93 provenientes de aplicações no valor quatro reais e onzecentavos (R$ 4,11) somando um total de

94 seis mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos (R$ 6.158,84) as despesas pagas

95 com recursos do PNATE foram de vinte e três mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco

96 centavos(R$ 23.347,25). Ficando um saldo disponível para o mês seguinte de quinze mil

F undo de M a t e n ç à Q e Dese o d a Educação

Bá s f ca ede Vaiorização dos Profissionais da Educação
Página 315



20

ATA 03, DE 04 DE DEZ E MB R O DE 2020
ANÁLISE E APROVAÇÃO OE CON

97 quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos (R$ No mês de setembr0 0
98 repasse do FUNDEB foi de quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e vinte e nove reais e

99 quarenta e quatro centavos (R$ 568.929,44) e um rendimento de aplicações no valor de dezesseis
100 reais e setenta e sete centavos (R$ 16,77) gerando um total de receitas no valor de quinhentOS e

101 sessenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos (R$ Das

102 despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foram de quatrocentos e setenta e dois mil

103 trezentos e treze reais e noventa centavos (R$ 472.313,90). Na parte dos quarenta porcento (40%)

104 não foram empenhadas despesas no mês de setembro. Despesas de outras fontes no valor de

105 trezentos e trinta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos (R$

106 338.363,78), Somando um total geral de despesas no valor de oitocentos e dez mil seiscentos e

107 setenta e sete reais e sessenta e oito centavos (R$ 810.677,68). Foram utilizados recursos das

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

109 áreas do ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta dez mil

110 setecentos e um, dígito oito (10.701-8) ficou um saldo de cento e vinte e três mil quinhentos e

111 vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos (R$ 123.525,69) disponíveis para o mês seguinte. Da

112 parte dos quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e sete,

113 dígito dois (54.377-2) ficou sessenta e oito reais e vinte e nove centavos (R$ 68,29) disponível para

114 o mês seguinte. Da conta do PNATE foram recebidos recursos no valor de seis mil cento e

115 cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos(R$ 6.154,73) e rendimentos provenientes de

116 aplicações no valor de um real e trinta e quatro centavos (R$ 1,34) somando um total de seis mil

117 cento e cinquenta e seis reais e sete centavos (R$ 6.156,07) as despesas pagas com recursos do

118 PNATE foram de dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos (R$

119 2.366,56). Ficando um saldo disponível para o mês seguinte de dezenove mil trezentos e vinte e

120 dois reais e setenta e dois centavos (R$ 19.322,72). No mês de outubro o repasse do FUNDEB foi

121 de quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e seis centavos (R$ 576.480,06) e

122 um rendimento de aplicações no valor de trinta e três reais e cinquenta e dois centavos (R$ 33,52)

123 gerando um total de receitas no valor de quinhentos e setenta e seis mil quinhentos e treze reais e

124 cinquenta e oito centavos (R$ 576.513,58). Das despesas pagas da parte dos sessenta porcento

125 (60%) foram de quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito

126 centavos (R$ 545.783,28). Na parte dos quarenta porcento (40%) houve despesas no valor de

127 trinta e três centavos (R$ 0,33) e superávit de sessenta e sete reais e noventa e sete centavos (R$

128 67,97).Despesas de outras fontes no valor de duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e
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129 vtnte e quatro reais e seis centavos (R$ 259.424,06). Somando um total geral de despesas no valor

130 de oitocentos e cinco mil duzentos e sete reais e sessenta e sete centavos (R$ 805.201,67). Foram

131 utilizados recursos das fontes 103 e 104 para complementar o pagamento do quadro de apoio e

132 de outras áreas do ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta

133 dez mil setecentos e um, dígito oito (10.701-8) ficou um saldo de cento e cinquenta e quatro mil

134 duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos (R$ 154.255,98) disponíveis para o

135 mês seguinte. Da parte dos quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos e

136 setenta e sete, dígito dois (54.377-2) não ficou saldo disponível para o mês seguinte. Da conta do

137 PNATE foram recebidos recursos no valor de seis mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e

138 três centavos (R$ 6.154,73) e rendimentos provenientes de aplicações no valor de dois reais e

139 quarenta e dois centavos (R$ 2,42) somando um total de seis mil cento e cinquenta e sete reais e

140 quinze centavos (R$ 6.157,15) as despesas pagas com recursos do PNATE foram de duzentos e

141 trinta e três reais e sessenta e dois centavos (R$ 233,62). Ficando um saldo disponível para o mês

142 seguinte de vinte e cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos (R$

143 25.246,25). Sendo aprovado as contas do FUNDEB e PNATEdos meses de maio, junho, julho,

144 agosto, setembro e outubro de dois mil e vinte pelos conselheiros participantes da reunião e nada

145 mais havendo a constar o Presidente do Conselho, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Tania

146 Mariza Strehl, na qualidade de secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada segue

147 assinada por mim epelos demais membros participantes da reunião.
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