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Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, no 
Auditório do Paço Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, reuniram-se os membros do 
colegiado juntamente com a secretária e representantes da Secretaria Municipal de 
Educação, Kátia Cantão Mundim, Wuélica Nascimento Coutinho juntamente com 
Katiane da Silva Aransi, ambas são membra do colegiado e Representante da 
Secretaria Municipal de Administração Liliane Barcelos Martins. A presidente do 
colegiado Klênia Muniz informou que a reunião está sendo realizada neste espaço com 
os devidos cuidados de prevenção contra a pandemia de Covid-19, todos os 
participantes estavam de máscaras e utilizaram álcool gel na entrada do auditório e que 
será mantido o distanciamento. Esta reunião foi marcada para fins de esclarecimentos 
a cerca dos apontamentos e dúvidas que surgem no colegiado quando da conferência 
da folha de pagamento dos servidores. A presidente fez a conferência de quórum e 
então deu as boas-vindas a todos, dando início a reunião, dizendo que todos os 
conselheiros poderão fazer suas perguntas e elucidar suas dúvidas. O conselheiro José 
Wanderlei Gonçalves Viana começou perguntando sobre “quem tem direito de receber 
complementação e suplementação”. A conselheira Wuélica – representante do 
executivo explicou que todo professor tem direito a receber, podendo ser contratado ou 
efetivo, trabalhando em sala de aula, na SME, ou em formações continuadas. Já a 
secretária Katia fez sua explanação dizendo que a mesma já fez parte deste colegiado 
e que muitas dúvidas surgem na hora da conferência da folha de pagamento, e que ela, 
a Wuélica e a Liliane irão tentar solucionar, disse que existe uma lei que se aplica nestes 
casos e que professores em sala de aula e professores que estão em cargos de 
gestão/coordenação podem ser complementados ou suplementados. Informou também 
que neste ano mudaram as formas de fazer os pagamentos para evitar geração de 
ofícios com dúvidas a respeito da folha de pagamento e que agora o pagamento das 
horas de substituição, complementação e suplementação são pagas no mês seguinte, 
e esta conferência já foi feita pela própria Wuélica, pelos gestores das unidades 
escolares e só depois é encaminhada para o RH para fazer o pagamento, e após esta 
a folha é disponibilizada para o conselho para conferência e aprovação, e devido ter 
passado por tantos olhares não deveria ter questionamentos, não que não se possa 
fazer apontamentos e ofícios mas pensou-se nesta forma para evita-los. Essa 
organização assegura transparência, de maneira que o professor consiga entender de 
forma clara seu pagamento. Também garante que o profissional que realizou até o 
último dia do mês substituições, complementações possa ter seu pagamento por inteiro 
e não fracionado, podendo ser comparadas com o registro do ponto. Quanto as horas 
extras dos motoristas e alguns servidores de apoio, desde dois mil e quinze, essas 
horas são pagas desta forma, pois é necessário que primeiro o ponto do mês feche 
para assim solicitar o pagamento, pois a data de fechamento da folha de pagamento 
varia de dezessete a vinte e quatro de cada mês e as unidades escolares devem 
solicitar até o dia quinze o pagamento das horas referentes ao mês anterior. Outro 
questionamento feito pelos conselheiros foi sobre o pagamento das licenças 
maternidade, atestados médicos, auxílio doença, com a verba do FUNDEB. As 
responsáveis Liliane e Wuélica responderam que tem uma Emenda Constitucional 
Federal nº 103, de doze de novembro de dois mil e dezenove que estabeleceu que “ o 
rol de beneficiários dos regimes próprios de previdência social fica limitado às 
aposentadorias e à pensão por morte e os afastamentos por incapacidade temporária 
para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo 
e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se 
vincula”. Nestes casos a Previlucas faz a gestão, porém de acordo com a lei eles 



recebem pela prefeitura. Outro questionamento feito foi: “este dinheiro volta pra onde.” 
No momento as responsáveis não souberam esclarecer, mas disseram que volta para 
os recursos, pois a prefeitura com a verba do FUNDEB paga parte dos professores, 
sendo necessário uma contrapartida de recursos próprios para fazer todos os 
pagamentos e parte do recurso do FUNDEB depositado fica na conta para que no final 
do ano seja feito o pagamento do décimo terceiro dos professores. Liliane disse que 
talvez teria que fazer uma mudança de dotação deste servidor, mas não sabia informar 
se podia quando o mesmo entra com licença maternidade, atestado médico ou auxílio 
doença. No caso de pagamento de licença maternidade INSS, o pagamento é feito com 
a verba do FUNDEB, para professores contratados ou não, porém nesse caso, na 
informação mensal da GFIP ( Guia de Recolhimento de Informações à Previdência 
Social), são abatidos esses valores nos valores totais de repasse ao INSS. Outro 
questionamento levantado foi sobre uma servidora que não passou no processo 
seletivo e até o mês de abril tem seu contrato ativo recebendo auxilio doença recurso 
do FUNDEB. Para tal questionamento as responsáveis disseram que tem alguns casos 
que os contratos não puderam ser encerrados no final do ano pois as mesmas entraram 
em licença maternidade ou atestado médico, e as que entraram de atestado médico 
antes de vencer o mesmo vem protocolando outro atestado até mesmo antes de acabar 
aquele, não podendo a prefeitura mandar estes servidores embora. Outro 
questionamento elencado foi sobre uma servidora professora que é efetiva concursada 
quarenta horas e pediu remoção para outra escola de educação infantil, e como se 
sabe, professor pedagogo efetivo com quarenta horas seria para trabalhar em creche, 
com turmas integrais, porém na escola em que a mesma foi removida não tem turmas 
integrais, o questionamento é como fica este professor, trabalha somente as trinta horas 
e faz o que com as demais horas excedentes da carga horária paga. As responsáveis 
disseram que não tem conhecimento do caso, mas se a servidora não estiver 
cumprindo a sua carga horária de concurso cabe denuncia e a mesma até terá as 
sanções cabíveis ao caso. Outro questionamento feito foi sobre qual a diferença entre 
complementação e suplementação. Para tal questionamento a resposta foi que 
complementação é um pagamento temporário, licença maternidade, atestado médico e 
suplementação é quando acontece o ano todo, um exemplo é professor de disciplinas 
que sua carga horária na hora da atribuição de turmas não fecha com a quantidade de 
horas/aula para determinada turma, e para que a turma não fique com dois professores 
da mesma disciplina, suplementa-se este servidor.  Outro questionamento feito foi 
sobre difícil acesso que foi percebido nas ultimas conferências de folha de pagamento, 
que tem direito, isto existe. Para tal questionamento as responsáveis responderam que 
acontece em caso em que servidor morar longe do seu local de trabalho e não tiver 
transporte disponível para este servidor, no caso das escolas do interior. Este benefício 
só pode ser solicitado se não tiver o transporte escolar ou carro disponibilizado pela 
prefeitura, pois se tiver este benefício é negado. Outro questionamento elencado foi 
com relação a demora na resposta dos ofícios encaminhados, e que muitas vezes os 
ofícios são levados na hora da reunião e pede-se permissão para acrescentar o mesmo 
na pauta sem antes tomar conhecimento do mesmo, pois devido à demora nas 
respostas dos mesmos vários questionamentos se repetem nos ofícios após 
conferência da folha, e os mesmos poderiam ser evitados se fossem respondidos com 
mais rapidez. E se possível encaminhar juntamente com a folha de pagamento um 
ofício ou feedback com as horas de substituição, complementação e suplementação 
excedentes dos servidores para que facilite a conferência da folha pelos conselheiros 
e uma justificativa caso o secretário ou responsável tenha esquecido de enviar em 
tempo hábil a solicitação de pagamento do servidor caso ultrapasse o número de horas 
permitido para pagamento conforme legislação vigente. Para tal questionamento as 
responsáveis pelas secretarias firmaram um compromisso de logo após o recebimento 
dos mesmos estar encaminhando as respostas para evitar outros ofícios e esclarecer 
as possíveis dúvidas. A conselheira Katiane representante do Executivo fez um breve 
repasse das verbas destinadas ao pagamento dos servidores, dizendo que os recursos 
do FUNDEB são destinados para pagamento exclusivo de professores e além deste 



tem o recurso ordinário e o recurso da educação que serve para o pagamento de todos 
os servidores da educação e também utilizado para capacitações dos mesmos. Após 
este repasse a cada trimestre é encaminhado via SIOPE um relatório para análise e 
validação do colegiado, além dos outros relatórios dos outros repasses feitos para 
educação que são validados por este colegiado. Sanadas todas as dúvidas a 
conselheira Ana Lucia agradeceu pela formação continuada que vem recebendo, com 
recursos também da educação, e parabenizou as ações desenvolvidas pela secretaria 
buscando sempre as melhorias na educação do município. A presidente agradeceu a 
participação de todos e desejou uma semana abençoada à todos. Nada mais havendo 
lavro e encerro a presente ata que segue assinada por mim, secretário executivo e pela 
presidente do colegiado. Participaram da reunião: Gunter Bif Stechert, Wuélica 
Nascimento Coutinho, Katiane da Silva Aransi, Credi Pereira Rocha, Isac Justino 
Ribeiro, Vilma Alves dos Santos, Simone Maria da Silva, José Wanderlei Gonçalves 
Viana, Etelmar Vianna, Klênia Muniz, Ana Lucia de Souza, Kátia Cantão Mundim, 
Liliane Barcelos Martins e Magali Pipper Vianna. 

 

 


