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ATA N° 18 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS FUNDEB DE SIMÃO
DIAS
Aos 09 (nove) dias do ms

de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas

de foma presencial na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste municipio, reuniuseo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Simão Dias, em reunião

extraordinária., paradeliberarem sobre as seguintes pautas: 1) Análise e Manifestação do 6
bimestre do SIOPE/MAVS relativo ao ano de 2021; 2) E o que ocorer. A reunião contou com

as presenças dos seguintes conselheiros: Ana Paula Dias do Nascimento, Clóvis de Andrade
Franca. Edilma Santa Rosa Nunes, Gilberto Andrade dos Santos, Josefa Mendes de Farias
Olveira. Joseneide dos Santos Costa, Maria Joelma Reis Nascimento, Maria Lucia Morais
Santana, Ronimarcia da Cruz Santana, Terezinha de Santana Santos e Vânia Batista de
Souza A Presidente do CACS/FUNDEB, convocoua Conselheira Edilma Santa Rosa Nunes,

para secretariar a reuniäo. Havendo número legal, a Presidente do CACS/FUNDEB, passou

para a ordem do dia. Na ordem do dia, a presidente do CACS FUNDEB iniciou agradecendo
a presenca de todos e passou para a análise dos documentos fiscais, contábeis, folhas de
pagamentos analiticas e extratos bancários do 6° bimestre do ano de 2021. Continuando, os
valores arrecadados pelo FUNDEB no ano de 2021 foram de R$ 29.088.014,35 (vinte e nove
milhões, oitenta e oito mil, quatorze reais e trinta e cinco centavos), e o total de despesas

FUNDEB, no valor de R$ 26.600.582,14 (vinte e seis milhões, seiscentos mil, quinhentosdoe
Oitenta e dois reais e quatorze centavos) e na MDEo valor recebido de
R$ 5.589.572,33
milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta (cinco
e trs
centavos) e despesas na MDE no valor de R$ 3.780.405,83 (três milhões, setecentos e oitenta
mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), ficando um saldo
disponível em 31
de dezembro de 2021 de R$ 3.036.182,57
(três milhões, trinta e seis mil, cento e oitenta e
dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme dados dos anexos
I, Ill e extrato plataforma
do Banco do Brasil. Sobre os indicadores foram
na remuneração dos
aplicados
profissionais
da educação o percentual de 75,84%
(setenta e cinco, oitenta e quatro por cento) e
dos\
recursos aplicados na MDE o percentual de 23,67%o
(vinte e trs, sessenta e sete por cento).
Ato continuo, foi observado que até a data desta reunião o
municipio não transmitiu os dadoa
no SIOPE conforme
prazos estabelecidos e que no Estado de Sergipe apenas um
conseguiu transmitir o 6° bimestre até o momento, tendo a previsão de realizar até municipio
o final
da
semana. O Colegiado, analisou os documentos fiscais,
contábeis, extratos bancários e os
anexos II e Ill, decidindo realizar uma reunião extraordinária
no dia 16 de
fevereiro de 2022
(quarta-feira) às 14h na SEMEC, para as confrontações dos dados do Relatório Resumido
da
Execução Orçamentária (RREO) e do Quadro Demonstrativo das Receitas e
Despesas com
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação FUNDEB do MAVS/SIOPE do ano de 2021. O
colegiado observou
nas folhas de pagamentos da MDE do 6
bimestre, que alguns servidores e
lotados no Memoriale Biblioteca Publica Municipal estão recebendo
por esta fonte de recurso
como também a ajuda de custo com
transporte para trabalhadores, mostrando
que taic
situações ferem a legislação do plano de carreira do magisterio, e
que
a
Secretária
Municinal
de Educação será informada por este Conselho para
tomadas de
providncias. A
em acordo com os conselheirOs
que as reuniões
presentes
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FUNDEB para o ano de 2022, acontecerão
preferencialmente na última semana de cada mes,
SEMEC. sendo confirmada com até 72h de antecedencia no
grupo do WhatsApp
do refendo Conselho Nada mais
tendo a acrescentar, às dezessete horas e
quatro minutos,
a Presidente declarou encerrada a reunião
Eu, Edilma Santa Rosa Nunes,
extraordinária
secretariei a reunão, redigindo a
presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos
os presentes Simão
Dias/SE, nove (09) de fevereiro de 2022
as 14h na
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