
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde – CACS-FUNDEB/LRV. 

 

ATA Nº 15/2021/CACS-FUNDEB/LRV 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 

minutos, se reuniram ordinariamente, na sala de reuniões do Conselho Municipal de 

Educação, os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde – CACS-FUNDEB/LRV. A presidente 

do colegiado, senhora Klênia Muniz agradeceu a presença de todos, e fez a leitura das 

justificativas de ausência dos conselheiros: Ana Lucia de Souza, Eriksen Carpes e Maria 

Salete Ceccatto. Dando continuidade, foi realizada a aprovação das atas nº 13/2021/ 

CACS-FUNDEB e 14/2021/CACS-FUNDEB, encaminhadas no e-mail pessoal dos 

conselheiros com antecedência para leitura prévia e aprovação neste momento. Sendo 

aprovada por unanimidade, a ata nº 13/2021/ CACS-FUNDEB e a ata nº 14/2021/ CACS-

FUNDEB, após a presidente fez a sugestão de incluir na pauta o recebimento do ofício 

nº 181/2021/SME, em resposta ao ofício nº 17/2021/CACS-FUNDEB. A sugestão de 

inclusão foi aprovada pela plenária. Em seguida, a presidente Klênia passou para a 

leitura dos informes, destacando os seguintes pontos: Documentos Recebidos: 1) 

Lotacionogramas das instituições de ensino: Creche Menino Jesus, CEI Balão Mágico, 

CEI Paulo Freire, CEI Girassol, EMEF Érico Veríssimo, EMEF Olavo Bilac, EMEIEF São 

Cristóvão; 2) Solicitações de pagamento de substituições, complementações e 

suplementações das instituições de ensino referentes ao mês de julho: Transporte 

escolar, Creche Municipal Menino Jesus, CEI Girassol, CEI Paulo Freire, EMEF Cora 

Coralina, EMEF Érico Veríssimo, EMEF Olavo Bilac, EMEF Cecília Meireles, EMEF 

Vinícius de Moraes, EMEF Eça de Queirós; 3) Demonstrativo de Receitas e despesas 

do CACS-FUNDEB – 06/2021; 4) Ofício nº 170/2021/SME, com cópia de relatório 

referente ao SIOPE, para análise e validação de dados até o dia 31/07/2021; 5) Ofício nº 

2728E/2021-CGAUX/DIGEF/FNDE/MEC, referente a omissão do CACS-FUNDEB no 

dever de analisar e emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas do Programa 

Educação Infantil – Novos estabelecimentos – Manutenção da Educação Infantil TD – 

Exercício 2020; 6) Ofício nº 3547E/2021-CGAUX/DIGEF/FNDE/MEC, referente a 

omissão do CACS-FUNDEB no dever de analisar e emitir parecer conclusivo sobre a 

prestação de contas do Programa Educação Infantil – Novas turmas - EI – Novas turmas 



- Manutenção da Educação Infantil TD – Exercício 2020; 7) Folhas de Pagamento 

referente ao mês de julho de 2021; 8) Publicado em Diário Oficial de Contas do Tribunal 

de Contas do Mato Grosso Ano 10 nº 2256, pág. 62,63 e 64, no dia 12 de agosto de 

2021, Regimento Interno do colegiado. 9) Ofício nº 179/2021/SME em resposta ao ofício 

nº 15/2021/CACS-FUNDEB. Dando continuidade, nos Documentos Encaminhados, foi 

destacado os seguintes pontos: 1) Ofício nº 15/2021/CACS-FUNDEB, para SME 

solicitando aclaramentos acerca das dúvidas referentes a folha de pagamento do mês 

junho, elencadas na reunião ordinária do mês de julho; 2) Ofício nº 16/2021/CACS-

FUNDEB, para SME, solicitando homologação e publicação do Regimento Interno do 

Colegiado; 3) Ofício nº 17/2021/CACS-FUNDEB, para SME, solicitando aclaramentos 

com relação a prestação de contas referente ao relatório do SIOPE, do 3º bimestre/2021. 

Nas Atividades realizadas: 1) Reunião da extraordinária para aprovação e validação dos 

dados do SIOPE; 2) Validação dos dados no sistema SIOPE (30/07); 3) Validação de 

dados no sistema referentes a educação infantil e PNATE (18/08); 4) Conferencia de 

Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2021; Na participação em eventos: 1) 

Curso de formação para conselheiros de educação do estado do Mato Grosso (22 e 

29/07). Prosseguindo, nas matérias de apreciação e Deliberação foram destacados os 

seguintes pontos: 1) Ofício nº 15/2021/CACS-FUNDEB, para SME solicitando 

aclaramentos acerca das dúvidas referentes a folha de pagamento do mês junho, 

elencadas na reunião ordinária do mês de julho; 2) Ofício nº 16/2021/CACS-FUNDEB, 

para SME, solicitando homologação e publicação do Regimento Interno do Colegiado; 

3) Ofício nº 170/2021/SME, com cópia de relatório referente ao SIOPE, para análise e 

validação de dados até o dia 31/07/2021; 4) Ofício nº 2728E/2021-

CGAUX/DIGEF/FNDE/MEC, referente a omissão do CACS-FUNDEB no dever de 

analisar e emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas do Programa Educação 

Infantil – Novos estabelecimentos – Manutenção da Educação Infantil TD – Exercício 

2020; 5) Ofício nº 3547E/2021-CGAUX/DIGEF/FNDE/MEC, referente a omissão do 

CACS-FUNDEB no dever de analisar e emitir parecer conclusivo sobre a prestação de 

contas do Programa Educação Infantil – Novas turmas - EI – Novas turmas - Manutenção 

da Educação Infantil TD – Exercício 2020; 6) Publicado em Diário Oficial de Contas do 

Tribunal de Contas do Mato Grosso Ano 10 nº 2256, pág. 62,63 e 64, no dia 12 de agosto 

de 2021, Regimento Interno do colegiado; 7) Relatório aprovado referente ao SIOPE; 8) 

Relatório aprovado referente a validação de dados no sistema referentes a educação 

infantil e PENAT; A presidente Klênia informou que não foi possível fazer a aprovação 

do documento por problemas técnicos do sistema, mas foi respondido as questões, e as 

mesmas ficaram gravadas, assim, durante a semana a presidente estará entrando 



novamente no sistema para somente fazer a emissão do parecer.9) Visitas de inspeção 

- cronograma; a presidente informou que é necessário fazer as visitas de inspeção nas 

unidades escolares, e sugeriu fazer por amostragem. A conselheira e secretária 

executiva do Conselho Municipal de Educação, Magali Pipper Vianna, informou que na 

reunião plenária do Conselho de Alimentação Escolar, ficou deliberado que quando o 

Conselho Municipal de Educação for realizar as visitas de inspeção colocará no grupo 

de WhatsApp do colegiado e se neste dia algum conselheiro do Conselho de 

Alimentação Escolar tiver disponibilidade, acompanhará e fará visita na cozinha, e 

sugeriu fazer da mesma maneira com o colegiado do CACS-Fundeb. A sugestão foi 

aprovada pela plenária por unanimidade.  10) Folha de Pagamento referente ao mês de 

julho de 2021. A presidente Klênia, informou que devido à grande demanda de trabalho, 

ela não conseguiu realizar a conferência prévia da folha de pagamento, mas que as 

conselheiras Carina Silva Correa, Ana Lucia de Souza, Magali Pipper Vianna e 

Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto realizaram a conferência prévia e fizeram 

alguns apontamentos que estão destacados na folha de pagamento. A presidente Klênia 

disse que os apontamentos são os mesmos e o que está sendo pontuado é a dificuldade 

em conferir a folha de pagamento de acordo com as solicitações de pagamento de 

suplementações, complementações e substituições, pois as datas de fechamento das 

solicitações não são as mesmas da folha de pagamento. O assunto foi amplamente 

discutido pela plenária, e o conselheiro Valdir, sugeriu que ele, a conselheira Katiane e 

a conselheira Wuélica realizassem uma reunião interna com a equipe do Recursos 

Humanos e solicitasse uma proposta para melhorar o pagamento destas substituições 

para facilitar a conferência da folha e com fechamento dentro do mês. A sugestão foi 

aprovada pelos presentes. As incongruências encontradas foram: pagamento de 

complementação de carga horária com horas a mais que a permitida na legislação, para 

servidor de código 000425, 2689 e 2772; Pagamento de substituição, complementação 

e suplementação, com horas a mais que o horário de funcionamento da escola para 

servidor efetivo cento e sessenta horas, com carga horaria de quarenta horas semanais, 

com código 1063 e 0731; Pagamento de substituição e suplementação, com horas a 

mais que o horário de funcionamento da escola para servidor efetivo cento e sessenta 

horas, com carga horaria de quarenta horas semanais, código 1135; Pagamento de 

substituição para servidor da creche sendo que as turmas não voltaram a ter aulas 

presenciais, código 6196 e 6687; Pagamento de substituição para servidor com horas a 

mais que o horário e funcionamento da escola, código 5584, 7717, 8493, 2051 e 3684. 

Diante de todo exposto a plenária deliberou por encaminhar ofício para o órgão 

responsável solicitando aclaramentos acerca das dúvidas encontradas. A folha de 



pagamento também foi aprovada com as ressalvas supracitadas.  Finalizada a pauta, a 

presidente Klênia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada 

mais havendo, encerro e lavro a presente ata que segue assinada por mim, secretário 

do CACS-FUNDEB e pela presidente do colegiado. Estiveram presentes: Icaro Osmar 

Martini Pessoa, Katiane da Silva Avansi, Credi Pereira da Rocha, Isac Justino Ribeiro, 

Klênia Muniz, Valdir da Silva Moreira, Magali Pipper Vianna, Carina Silva Correa, Andréia 

Pedrassani Ottoni Gugel, e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto.   

 

 


