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ATA Nº 18/2021/CACS-FUNDEB/LRV 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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, informou a ausência 

dos conselheiros: Icaro Osmar Martini Pessoa, Credi Pereira da Rocha, Valdir da Silva 

Moreira, Eriksen Carpes, Wellington dos Santos Coelho, Isac Justino Ribeiro, Ediane 

Sierota, Cícero Hélio Ferreira da Silva e Humberto Nonato dos Santos. Dando 

continuidade, a presidente destacou que foi encaminhado com antecedência por e-mail 

as atas nº 16/2021/CACS-FUNDEB e nº 17/2021/CACS-FUNDEB, e, neste momento 

será submetida para aprovação das mesmas, sendo aprovadas por unanimidade as atas 

nº 16/2021 e nº 17/2021/CACS-FUNDEB. Dando continuidade, a presidente Klênia 

passou para apresentação dos Informes, destacando os documentos recebidos: 1) 

Lotacionogramas das instituições de ensino CIEI Anjo Gabriel, CEI Balão Mágico, CEI 

Girassol, CEI Pequeno Príncipe,  EMEF Olavo Bilac, SME, EMEIEF São Cristóvão, 

Creche Municipal Menino Jesus; 2) Solicitações de pagamento de substituições, 

complementações e suplementações das instituições de ensino referentes ao mês de 

agosto: CIEI Anjo Gabriel, CEI Aquarela, CEI Balão Mágico, CEI Pequeno Príncipe, 

EMEF Cora Coralina, EMEF Eça de Queirós, EMEF Olavo Bilac, EMEF Vinícius de 

Moraes, Creche Municipal Menino Jesus, CEI Girassol, Transporte Escolar e relatório de 

gestão de pagamentos referentes aos meses de agosto e setembro/SME; 3) Ofício nº 

202/2021/SMF, Demonstrativo de Receitas e despesas do CACS-FUNDEB – 08/2021; 

4) Ofício nº 225/2021/SME, análise e validação de SIOPE, até o dia 30/09; 5) Ofício nº 

230/2021/SME, em resposta ao ofício nº 020/2021/CACS-FUNDEB, incongruências; 6) 

Ofício nº 233/2021/SME, em resposta ao ofício nº 21/2021/CACS-FUNDEB; 7) Folhas 

de Pagamento referente ao mês de setembro de 2021; Prosseguindo, documentos 

encaminhados: 1) Ofício nº 20/2021/CACS-FUNDEB, para SME solicitando 

aclaramentos acerca das dúvidas referentes a folha de pagamento do mês agosto, 
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elencadas na reunião ordinária do mês de setembro; 2) Ofício nº 21/2021/CACS-

FUNDEB, solicitando esclarecimentos referentes a matéria do Cenário MT Notícias – 

Auditoria do TCE-MT; 3) Ofício nº 22/2021/CACS-FUNDEB, convidando a presidente do 

SINTEP Subsede de Lucas do Rio Verde para troca de experiências. Nas atividades 

realizadas: 1) Conferencia de Folha de Pagamento referente ao mês de setembro/2021; 

2) Visita de inspeção na EMEF Cora Coralina (20/10); 3) Visita de inspeção na EMEIEF 

São Cristóvão (25/10); Dando continuidade, nas matérias de apreciação e deliberação, 

a presidente destacou os seguintes itens: 1) Ofício nº 225/2021/SME, análise e validação 

de SIOPE e 2) Aprovação do SIOPE; Quanto a esses itens, a presidente destacou que 

o mesmo fora realizado pela equipe dirigente do colegiado e equipe técnica do Conselho 

Municipal de Educação, considerando o prazo para aprovação do documento e fez a 

apresentação do documento para a plenária que o validou; 3) Solicitação do Cícero 

referente as planilhas de acompanhamento. A presidente destacou que o conselheiro 

Cícero solicitou alguns dados para criar uma planilha de acompanhamento, sendo que 

os dados solicitados poderão ser observados no portal da transparência e nos 

demonstrativos de receitas do FUNDEB. 4) Ofício nº 20/2021/CACS-FUNDEB, para SME 

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

agosto, elencadas na reunião ordinária do mês de setembro. A presidente destacou que 

recebeu a resposta da SME através do Ofício nº 230/2021/SME que ressalta que as 

substituições foram necessárias pela ausência de professores em sala de aula. 5) Ofício 

nº 21/2021/CACS-FUNDEB, solicitando esclarecimentos referentes a matéria do Cenário 

MT Notícias – Auditoria do TCE-MT; 6) Em relação ao Ofício nº 21/2021/CACS-FUNDEB, 

solicitando esclarecimentos referentes a matéria do Cenário MT Notícias – Auditoria do 

TCE-MT, a presidente destacou que recebeu respostas através do Ofício nº 

233/2021/SME, destacando que a matéria vinculada não é de ciência oficial do Poder 

Executivo uma vez que o mesmo não foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso sobre o assunto. 7) A presidente também relatou como se deu as visitas 

de inspeção na EMEF Cora Coralina, realizada no dia vinte de outubro e na EMEIEF São 

Cristóvão realizada no dia vinte e cinco de outubro, sendo destacado que as pastas dos 

servidores estão organizadas, no entanto, ainda há documentos que são de 

responsabilidade dos profissionais da educação guardar arquivadas nas pastas e 

comprovantes de residência desatualizados. 8) Folhas de Pagamento referente ao mês 
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de setembro de 2021; A presidente informou que alguns conselheiros realizaram a 

conferencia prévia da folha de pagamento e deixaram algumas anotações, sendo elas: 

1) Pagamento de horas acima de 40, sendo elas de substituição, complementação e 

suplementação para servidores das escolas Olavo Bilac e Vinícius de Moraes, porém 

dentro do horário de funcionamento da escola, mas se comparado com o ponto do 

servidor, as horas recebidas pelo mesmo não fecham;  2) O professor está planejando 

sem acompanhamento do coordenador, de acordo com o ponto do servidor (EMEF Olavo 

Bilac); 3) Ponto do servidor de código nº 0510 (EMEF Olavo Bilac), está em branco desde 

a data de 25/06/2021; 4) Servidora de código nº 2011, está com estouro no mês já a dois 

meses, sendo que a mesma está de licença sem remuneração. Em seguida a presidente 

distribui a folha para conferencia da plenária que além de verificar as observações 

prévias, também evidenciaram sua preocupação com os pagamentos das substituições 

que ultrapassam a carga horária de funcionamento das instituições de ensino, 

considerando que tal fato tira do professor o direito legal de usufruto de sua hora 

atividade, de acordo com o disposto na Lei nº 11.738/2008  que disciplina e regulamenta 

o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério público da Educação 

Básica, que o atendimento ao aluno deverá constar do total das horas aulas atribuídas 

dentro dos 2/3 (dois terços), garantido dessa forma, o total de 1/3 (um terço) de hora 

atividade para o professor, quando destaca em seu Art. 2º (...) § 4º Na composição da 

jornada de trabalho, observar-se-á o limite de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos. Também foi destacado que 

ainda há instituição de ensino que não tem professor atribuído em sala de aula, sendo 

que desde o início do ano essas turmas estão sendo atendidas por professores 

substitutos, principalmente na educação infantil. Sendo deliberado pela plenária por 

elencar através de ofício a Secretaria Municipal de Educação sobre essas questões e os 

possíveis problemas que a mesma poderá ter junto aos órgãos fiscalizadores. Sendo 

assim, a folha de pagamento foi aprovada com as ressalvas supracitadas. Concluída 

pauta, a presidente do colegiado deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, 

encerro e lavro a presente ata que segue assinada por mim, secretária do CME e pela 

presidente do colegiado, cuja assinatura dos demais presentes segue em lista anexa. 

Estiveram presentes: Magali Pipper Vianna, Maria Salete Ceccatto, Michelene Rufino 
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Amalio Araújo de Britto, Ana Lucia de Souza, Silvana de Cássia Koval Torqueti, Klênia 

Muniz, Ilaine Pancote Balan e Carina Silva Correa.   

 

 


