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Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e
dois, às 14h30, utilizando como ferramenta, uma videoconferência
através do Google Meet reuniram-se os seguintes segmentos:
Representantes do Poder Executivo, Profissionais do Magistério das
Escolas e Cmeis, Diretores das Escolas e Cmeis, Servidores Técnico-
Administrativo, Pais de alunos, Conselho Municipal de Educação,
Organização da Sociedade Civil, Escolas do Campo e o Diretor de
Contabilidade Jonathan Alexander Maestrelli Nunes para uma reunião
mensal. Viviane deu as boas vindas informando que já temos quórum,
sendo dos 9 segmentos, 8 estão sendo representados para esta reunião
e que os balancetes já foram colocados no grupo antecipadamente para
que todos os membros pudessem analisá-los. Antes de passar a fala
para que Jonathan iniciasse com a apresentação dos balancetes,
Viviane falou sobre o Portal do FNDE, passando o link no grupo de
whatsApp a todos os conselheiros
(https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-
programa/sobre-o-fundeb), o qual contém várias informações
importantes sobre o FUNDEB, dentre elas: O que é o FUNDEB? A
quem se destina? Como acessar? Órgãos Gestores / Áreas Gestoras
(Inep – realiza o Censo Escolar e disponibiliza os dados; FNDE –
apoio técnico, capacitação, orientação, monitoramento e aplicação de
recursos; Ministério da Economia – define a estimativa de receita,
publica os parâmetros operacionais do Fundeb em conjunto com o
Ministério da Educação, realiza o fechamento de contas das receitas
anuais, entre outros; Banco do Brasil – distribui recursos e mantém
contas específicas do Fundo; Caixa Econômica Federal – mantém
contas específicas do Fundo). Neste Portal, também consta a atuação
da coordenação geral de operacionalização do Fundeb e de
Acompanhamento e Distribuição de Arrecadação do Sálario-Educação
relacionada ao Fundeb, bem como a Legislação, a qual o Fundeb atual
e vigente foi instituído pela Emenda Constitucional nº 108, de 27 de
agosto de 2020, e regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de
dezembro de 2020. Nesta página há o histórico, o funcionamento e as
perguntas frequentes sobre o Fundeb. Após a explanação de alguns
conceitos neste Portal, Viviane reforçou a importância dos
conselheiros conhecerem o Fundeb, assim como, seu Regimento
Interno, conforme consta no Decreto nº 283/2021. Jonathan iniciou a
apresentação dos balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2022,
primeiramente dando as boas vindas a todos os presentes e, em caso
de dúvidas, fica à disposição para esclarecimentos. Sendo assim,
iniciou a apresentação dos dados financeiros, demonstrando que no
mês de janeiro/2022 o município recebeu R$ 1.821.345,96 (Hum
milhão, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais
e noventa e seis centavos) referente ao FUNDEB, sendo que o valor
aplicado rendeu R$ 6.514,06 (Seis mil, quinhentos e quatorze reais e
seis centavos), esclareceu que a soma da dedução de todos os repasses
que compõe a cesta do FUNDEB que são FPM, ITR, ICMS, IPVA e
IPI totalizou R$ 1.264.480,54 (Hum milhão, duzentos e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)
e que sendo assim o município teve um lucro em relação as deduções
de R$ 556.865,42 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Passando para o
anexo II apresentou os valores das despesas empenhadas e pagas no
mês de referência, FUNDEB 70 – Vencimentos e Vantagens Fixas
empenhado R$ 1.009.302,29 (Hum milhão, nove mil, trezentos e dois
reais e vinte e nove centavos) e pago R$ 1.369.973,09 (Hum milhão,
trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e
nove centavos). Obrigações Patronais empenhado R$ 204.324,22
(Duzentos e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois
centavos) e pago R$ 0,00 e outras despesas empenhado R$ 36.501,36
(Trinta e seis mil, quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) e
pago R$ 161.432,30 (Cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta
e dois reais e trinta centavos). Referente ao FUNDEB 30, vencimentos



e vantagens fixas empenhado R$ 139.168,50 (Cento e trinta e nove
mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) e pago R$
184.053,81 (Cento e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e
oitenta e um centavo). Obrigações patronais empenhado R$ 25.784,12
(Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos)
e pago R$ 0,00 e outras despesas empenhado R$ 0,00 e pago R$
20.363,31 (Vinte mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e um
centavos). Jonathan esclareceu que nos casos de valores pagos
maiores que empenhados referem-se a pagamentos de empenhos de
meses anteriores e despesas extras com vencimento no mês seguinte a
folha de pagamento, tais como: Inss, empréstimos, plano de saúde, e
que o total geral do mês fechou em R$ 1.415.080,49 (Hum milhão,
quatrocentos e quinze mil, oitenta reais e quarenta e nove centavos)
empenhado e R$ 1.735.822,51 (Hum milhão, setecentos e trinta e
cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos)
pago. Passando ao anexo III Jonathan esclareceu que a conta do
FUNDEB tinha um saldo anterior de R$ 1.100.648,09 (Hum milhão,
cem mil, seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos) e que
somado as receitas e deduzindo os pagamentos efetuados restou um
saldo de R$ 1.192.685,60 (Hum milhão, cento e noventa e dois mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) para o mês
seguinte. Esclareceu que no mês o município aplicou 66,40%
(Sessenta e seis vírgula quarenta por cento) dos recursos recebidos
com o pagamento de profissionais da educação básica, porém a
apuração do índice se faz de maneira anual, sendo que até o momento
o índice acumulado está em 66,40% (Sessenta e seis vírgula quarenta
por cento), cumprindo com folga o mínimo definido em lei. Para o
mês de fevereiro/2022 o município recebeu R$ 1.505.595,30 (Hum
milhão, quinhentos e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e
trinta centavos) referente ao FUNDEB, sendo que o valor aplicado
rendeu R$ 10.545,22 (Dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
vinte e dois centavos), esclareceu que a soma da dedução de todos os
repasses que compõe a cesta do FUNDEB que são FPM, ITR, ICMS,
IPVA e IPI totalizou R$ 1.317.944,31 (Hum milhão, trezentos e
dezessete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um
centavos) e que sendo assim o município teve um lucro em relação as
deduções de R$ 187.650,99 (Cento e oitenta e sete mil, seiscentos e
cinquenta reais e noventa e nove centavos). Passando para o anexo II
apresentou os valores das despesas empenhadas e pagas no mês de
referência, FUNDEB 70 – Vencimentos e Vantagens Fixas empenhado
R$ 794.876,45 (Setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta
e seis reais e quarenta e cinco centavos) e pago R$ 592.609,09
(Quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e nove reais e nove
centavos). Obrigações Patronais empenhado R$ 153.035,02 (Cento e
cinquenta e três mil, trinta e cinco reais e dois centavos) e pago R$
0,00 e outras despesas empenhado R$ 35.648,38 (Trinta e cinco mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) e pago R$
154.706,74 (Cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e seis reais e
setenta e quatro centavos). Referente ao FUNDEB 30, vencimentos e
vantagens fixas empenhado R$ 104.520,95 (Cento e quatro mil,
quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) e pago R$
70.205,89 (Setenta mil, duzentos e cinco reais e oitenta e nove
centavos). Obrigações patronais empenhado R$ 17.540,07 (Dezessete
mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos) e pago R$ 0,00 e
outras despesas empenhado R$ 0,00 e pago R$ 20.540,55 (Vinte mil,
quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). Jonathan
esclareceu que nos casos de valores pagos maiores que empenhados
referem-se a pagamentos de empenhos de meses anteriores e despesas
extras com vencimento no mês seguinte a folha de pagamento, tais
como: Inss, empréstimos, plano de saúde, e que o total geral do mês
fechou em R$ 1.105.620,87 (Hum milhão, cento e cinco mil,
seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) empenhado e R$
838.062,27 (Oitocentos e trinta e oito mil, sessenta e dois reais e vinte
e sete centavos) pago. Passando ao anexo III Jonathan esclareceu que
a conta do FUNDEB tinha um saldo anterior de R$ 1.192.685,60
(Hum milhão, cento e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e sessenta centavos) e que somado as receitas e deduzindo os
pagamentos efetuados restou um saldo de R$ 1.870.763,85 (Hum
milhão, oitocentos e setenta mil, setecentos e sessenta e três reais e
oitenta e cinco centavos) para o mês seguinte. Esclareceu que no mês
o município aplicou 62,52% (Sessenta e dois vírgula cinquenta e dois
por cento) dos recursos recebidos com o pagamento de profissionais
da educação básica, porém a apuração do índice se faz de maneira
anual, sendo que até o momento o índice acumulado está em 64,64%



(Sessenta e quatro vírgula sessenta e quatro por cento), cumprindo
com folga o mínimo definido em lei. Apresentou um resumo das
outras receitas da educação, o qual contempla os valores recebidos
mês a mês e os respectivos rendimentos dos recursos: 104 – 25% de
impostos e transferências, 107 – salário educação, 111 – merenda
escolar, 124 – transporte escolar federal, 1145 – transporte escolar
estadual, 103 – 5% transferências constitucionais e legais. Os quais
totalizaram R$ 1.132.157,25 (Hum milhão, cento e trinta e dois mil,
cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), demonstrando
que o FUNDEB é a maior receita da educação. Finalizando a
apresentação, Jonathan se colocou à disposição para esclarecimentos
das dúvidas dos conselheiros. A Vice-Presidente deste Conselho,
Maria Luiza, confirmou os demonstrativos das receitas que foram
encaminhadas anteriormente, reforçando que vem acompanhamento
os 70% com a demonstração e explanação do Jonathan com as
revisões atualizadas, onde o município cumpre esse percentual
seguindo as regras do FUNDEB. Maria Luiza agradeceu a todos os
presentes. Viviane confirmou a data das próximas reuniões, que serão
as mesmas que estão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de
Campo Magro e que constará alguns dias antes a data da reunião no
grupo de Whatsapp do Conselho do Fundeb. (Próximas reuniões:
26/04, 31/05, 28/06, 26/07, 30/08, 27/09, 25/10 e 29/11). Sem mais
nada a tratar, eu Viviane Cristina Wantuk Stawinski, designada para
secretariar a reunião, lavrei a presente, que após lida e aprovada será
assinada por mim e todos os presentes.
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