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8 referente aos meses
Ata nº03/2019. Protocolos de entrega 10/2018, 11/2018, e 12/201

Aos vinte e um dias do mês de
de outubro, novembro e dezembro de dois mil e dezoito.

da Secretaria Municipal de
março de dois mil e dezenove reuniram-se na sala de reunião
FUNDEB, para análise e
Educação de Capitão Leônidas Marques os conselheiros do
bro e dezembro de dois mil
aprovação das contas referente aos meses de outubro, novem
de quinhentos e quatro mil cento
e dezoito. No mês de outubro o repasse do FUNDEB foi

2,44) e um rendimento
e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos (R$ 504.15
nove centavos (R$
de aplicações no valor de um mil cento e quarenta e três reais e

e cinco mil duzentos e no1.143,09) gerando um total de receitas no valor de quinhentos
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Das despesas pagas da
venta e cinco reais e cinquenta e três centavos (R$ 505.295,53).
quarenta e seis mil e oitocentos
parte dos sessenta porcento (60%) foi de quatrocentos e

Na parte dos quarenta
e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos (R$ 446.841,62).
porcento (40%) não foram empenhadas

despesas

no mês de outubro. Despesas

de ou-

tos e quarenta reais e trinta
tras fontes no valor de duzentos e sessenta e dois mil e trezen

despesas no valor de see quatro centavos (R$ 262.340,34). Somando um total geral de
centavos (R$ 709.181,96).
tecentos e nove mil cento e oitenta e um reais e noventa e seis
para complementar o paForam utilizados recursos das fontes 104 e dos recursos livres
contas do FUNDEB na
gamento do quadro de apoio e de outras áreas do ensino. Das

e cinquenta e sete digito
parte dos sessenta porcento (60%) na conta doze mil trezentos
para o mês seguinte e na
nove (12.357-9) ficou um saldo de Zero (R$ 0,00) disponível
de quatrocentos e seconta dez mil setecentos e um digito oito (10.701-8) ficou um saldo
(R$ 470.093,43) disponíveis
tenta mil e noventa e três reais com quarenta e três centavos

ficou um saldo de nove mil
para o mês seguinte. Da parte dos quarenta porcento (40%)
9.610,45) disponível para o mês
seiscentos e dez reais e quarenta e cinco centavos (R$

de quatorze mil setecenseguinte. Da conta do PNATE foram recebidos recursos no valor
entos provenientes de
tos e noventa e cinco reais e dez centavos (R$ 14.795,10) e rendim
os (R$ 5,85) somando um total
aplicações no valor de cinco reais e oitenta e cinco centav

(R$ 14.800,95) as despede quatorze mil e oitocentos reais e noventa e cinco centavos

e noventa e nove reais e dez
sas pagas com recursos do PNATE foram de oito mil cento
o mês seguinte de sete mi
centavos (R$ 8.199,10). Ficando um saldo disponível para

os (R$ 7.466,24). No mês de
quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centav
setenta e sete mil duzentos e cinnovembro o repasse do FUNDEB foi de quatrocentos e

e um rendimento de apiquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos (R$ 477.255,82)
ze centavos (R$ 1.1 16,14) ge
cações no valor de um mil cento e dezesseis reais e quator
a e oito mil e trezentos e se
rando um total de receitas no valor de quatrocentos e setent
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tenta e um reais e noventa e seis centavos (R$ 478.371,96). Das despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foram de quatrocentos e cinquenta mil trezentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos (R$ 450.391,96). Na parte dos quarenta porcento

(40%) não foram empenhadas despesas no mês de novembro. Despesas de outras fontes no valor de duzentos e sessenta e três mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e
sete centavos (R$ 263.221,67). Somando um total geral de despesas no valor de setecentos e treze mil seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos (R$ 713.612,92). Foram
utilizados recursos da fonte 103 e 104 para complementar o pagamento do quadro de
apoio e de outras áreas do ensino. Das contas do FUNDEB
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na parte dos sessenta por-

9) ficou
cento (60%) na conta doze mil trezentos e cinquenta e sete digito nove (12.357-

um saldo zero (R$ 0,00) disponível para o mês seguinte e na conta dez mil setecentos e
um digito oito (10.701-8) ficou um saldo de quatrocentos e noventa e oito mil e cinquenta

e sete reais e cinquenta e um centavos (R$ 498.057,51) disponíveis para o mês seguinte.
e
Da parte dos quarenta porcento (40%) ficou um saldo de nove mil seiscentos e vinte
sete reais e nove centavos (R$ 9.627,09) disponíveis para o mês seguinte. Da conta do
PNATE foi foram recebidos recursos no valor de sete mil trezentos e noventa e sete reais
de
e cinquenta e um centavos (R$ 7.397,51) e rendimentos provenientes de aplicações
nnove reais e oitenta e quatro centavos (R$ 9,84) somando um total de sete mil quatroce
tos e sete reais e trinta e cinco centavos(R$ 7.407,35).

Houve despesas

pagas com re-
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no valor de quatro mil e quatro reais e vinte e nove centavos (R$
e ses4.004,29). Ficando um saldo disponível para o mês seguinte de dez mil oitocentos
do
senta e nove reais e trinta centavos (R$ 10.869,30). No mês de dezembro repasse

58

FUNDEB
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cursos do PNATE

60

foi de quinhentos e vinte e dois mil e dezessete reais e treze centavos (R$
522.017,13) e um rendimento de aplicações no valor de oitocentos e setenta e cinco reais
e cinquenta e oito centavos (R$ 875,58) gerando um total de receitas no valor de quinhen-
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tos e vinte e dois mil oitocentos
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e noventa

e dois reais e setenta

e um

centavos

(R$

de nove522.892,71). Das despesas pagas da parte dos sessenta porcento (60%) foram
(R$
centos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos
s no
956.734,28). Na parte dos quarenta porcento (40%) não foram empenhadas despesa

mil
mês de dezembro. Despesas de outras fontes no valor de quinhentos e noventa e dois
um
cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos (R$ 592.156,78). Somando
os
total geral de despesas no valor de um milhão quinhentos e quarenta e oito mil oitocent

da
e noventa e um reais e seis centavos (R$ 1.548.891,06). Foram utilizados recursos
de apoio
fonte 103, 104 e dos recursos livres para complementar o pagamento do quadro
porcento
e de outras áreas do ensino. Das contas do FUNDEB na parte dos sessenta
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um sal(60%) na conta doze mil trezentos e cinquenta e sete digito nove (12.357-9) ficou
um digido zero (R$ 0,00) disponível para o mês seguinte e na conta dez mil setecentos e
e quato oito (10.701-8) ficou um saldo de sessenta e três mil novecentos e quatro reais
dos quarenta e um centavos (R$ 63.904,41) disponíveis para o mês seguinte. Da parte

(R$
renta porcento (40%) ficou um saldo de nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais
recebidos re9.644,00) disponíveis para o mês seguinte. Da conta do PNATE foi foram

reais e
cursos zero reais (R$ 0,00) e rendimentos provenientes de aplicações de quinze
a e cinquarenta e cinco centavos (R$ 15,45) somando um total de quinze reais e quarent

82

de três
co centavos (R$ 15,45). Houve despesas pagas com recursos do PNATE no valor
um
mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos (R$ 3.237,66). Ficando
e nosaldo disponível para o mês seguinte de sete mil seiscentos e quarenta e sete reais
conve centavos (R$ 7.647,09). Sendo aprovado as contas do FUNDEB e PNATE pelos
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selheiros aqui presente, esta ata segue assinada por mim e pelos demais
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conselho presentes.

Tania Mariza Strehl

86

Rafael Rodrigues QL

87

Marizete Bonfanti
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Ronice Inês Morsch

91

Alessandra Elisa de Liz Noschang Diarias
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Zelinda Pimentel Patrício Zaleski Tlada
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Juliana Souza de Oliveira Machado
Silvete Teresinha
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Rochenbach

Adriana de Oliveira
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