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Ata nº05/2019. Protocolos de entrega 01/2019 e 12/2019 referente aos meses de janeiro24
e fevereiro de dois mil e dezenove.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove

reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação de Capitão Leônidas
Marques os conselheiros do FUNDEB, para análise e aprovação das contas referente aos 4
meses de janeiro, e fevereiro de dois mil e dezenove.

FUNDEB

No mês de janeiro o repasse do +

foi de setecentos e três mil trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos” |

(R$ 703.305,85)

e um rendimento de aplicações no valor de quinhentos e trinta reais e >

quarenta e um centavos (R$ 530,41) gerando um total de receitas no valor de setecentos —
e três mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos

(R$ 703.836,26).
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despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foi de quatrocentos e cinquenta e — —
cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos (R$ 455.476,61). +

Na parte dos quarenta porcento (40%) não foram empenhadas despesas no mês de janeiro. Despesas de outras fontes no valor de duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e

trinta e três reais e oitenta e dois centavos (R$ 265.633,82). Somando um total geral de
despesas no valor de setecentos e vinte e um mil cento e dez reais e quarenta e três centavos (R$ 721.110,43). Foram utilizados recursos das fontes 103 e 104 para complemen-

tar o pagamento do quadro de apoio e de outras áreas do ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta dez mil setecentos e um digito oito 7
(10.701-8) ficou um saldo de trezentos e doze mil duzentos e quarenta e cinco reais e no-

venta e quatro centavos (R$ 312.245,94) disponíveis para o mês seguinte. Da parte dos —
quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e sete dígito ——
dois (54.377-2) ficou um saldo de nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e doze cen-

tavos (R$ 9.662,12) disponível para o mês seguinte. Da conta do PNATE foram recebidos
recursos no valor zero (R$ 0,00) e rendimentos

provenientes de aplicações no valor de

treze reais e oitenta e cinco centavos (R$ 13,85) somando um total de treze reais e oitenta e cinco centavos (R$ 13,85) as despesas pagas com recursos do PNATE foram setecentose quarenta e quatro reais e trinta e um centavos

(R$ 744,31).

Ficando um saldo

disponível para o mês seguinte de seis mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e três
centavos (R$ 6.916,63). No mês de fevereiro o repasse do FUNDEB

foi de quinhentos e

noventa e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos (R$

597.367,54) e um rendimento de aplicações no valor de novecentos e quarenta e um reais —
e cinquenta e dois centavos

(R$ 941,52) gerando

um total de receitas no valor de qui-

nhentos e noventa e oito mil e trezentos e nove reais e seis centavos

(R$ 598.309,06).

Das despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foi de quatrocentos e quaren- .|
ta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos

(R$ 442.254,13).

Na
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parte dos quarenta porcento (40%) não foram empenhadas

37

ro. Despesas

despesas no mês de feverei-

de outras fontes no valor de duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e
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sessenta e nove reais e dois centavos (R$ 266.669,02). Somando um total geral de des-

39

pesas no valor de setecentos e oito mil novecentos e vinte e três reais e quinze centavos
(R$ 708.923,15). Foram utilizados recursos das fontes 103 e 104 e recursos livres para TO
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complementar o pagamento do quadro de apoio e de outras áreas do ensino. Das contas
do FUNDEB na parte dos sessenta porcento (60%) na conta dez mil setecentos e um digi-

to oito (10.701-8) ficou um saldo de quatrocentos e sessenta e oito mil duzentos e oitenta ——
e quatro reais e vinte e sete centavos (R$ 468.284,27) disponíveis para o mês seguinte. ——
Da parte dos quarenta porcento (40%) na conta cinquenta e quatro mil trezentos e setenta —
e sete dígito dois (54.377-2) ficou um saldo de nove mil seiscentos e setenta e oito reaise .

setenta e dois centavos (R$ 9.678,72) disponível para o mês seguinte. Da conta do PNATE foram recebidos recursos no valor seis mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta

centavos (R$ 6.768,70) e rendimentos provenientes de aplicações no valor de doze reais
e quarenta e seis centavos (R$ 12,46) somando um total de seis mil setecentos e oitenta
e um reais e dezesseis centavos (R$ 6.781,16)

não houve despesas pagas com recursos Ea

do PNATE no mês de fevereiro. Ficando um saldo disponível para o mês seguinte de tre- e:
ze mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos (R$ 13.697,79). Sendo Tm
pelos conselheiros aqui presente, esta ata se- |

e PNATE

aprovado as contas do FUNDEB

55

gue assinada por mim e pelos demais membros do conselho presentes.
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Tania Mariza Strehl—Lamia.
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Rafael Rodrigues

58

Marizete Bonfanti
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Cristiano Junior Bertramelli
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Ronice Inês Morsch
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Alexandra Parmigiani Dallabrida
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Zelinda Pimentel Patrício Zaleski
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