
 

CACS-FUNDEB                                                                            GESTÃO 2021/2022 

ATA 006/2021 Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 
treze horas e trinta minutos, reuniram-se no auditório da FADESC, os conselheiros 
do CACS-FUNDEB, tendo como pauta a análise dos balancetes contábeis referentes 
aos meses de julho e agosto de 2021. Registrou-se a presença dos conselheiros 
titulares:  Denize Loffi, Eliane da Silva, Graciane Zimmermann Grah, Kely de Matos e 
Volnei Vieira. Registrou-se ainda a presença da conselheira suplente sem direito a 
voto, Jane Lúcia Soares Farias. O presidente do Conselho, senhor Volnei Vieira 
iniciou a reunião dando as boas vindas a todos e fez um relato sobre a visita 
realizada por alguns conselheiros, no dia vinte e nove de setembro, ao setor de 
transporte escolar, com o objetivo de realizar um acompanhamento mais efetivo na 
execução das ações desenvolvidas pelo município no transporte escolar. Pode-se 
verificar, as boas condições dos veículos da frota do transporte escolar municipal, 
não encontrando nenhuma irregularidade. Em seguida, a senhora Graciane fez a 
leitura das atas das reuniões 004 e 005/2021, sendo aprovadas pelos presentes. 
Dando sequência a reunião, o presidente expôs o resumo da arrecadação do 
FUNDEB e os gastos com a folhas de pagamento dos funcionários da Educação até 
o mês de setembro (conforme quadro em anexo).Dando sequência realizou-se a 
análise dos balancetes contábeis do FUNDEB e do PNATE referentes aos meses de 
julho e agosto de 2021,  observou-se que os recursos foram gastos com folhas de 
pagamento dos profissionais do magistério, FGTS, transferência ao instituto de 
previdência e muitas rescisões de contratos de trabalho. Pode-se observar que o 
pagamento do auxílio vale transporte  foi lançado na fração dos 70% (setenta por 
cento), porém conforme  estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição 
Federal, essa despesa deve ser custeada com a fração dos 30% (trinta por cento) 
dos recursos do FUNDEB, visto que são classificadas como despesas indenizatórias 
e não remuneratórias. Decidiu-se enviar ofício ao Prefeito Municipal e ao contador 
da Prefeitura Municipal solicitando providências para que as despesas realizadas 
com o pagamento de auxílio vale transporte dos profissionais da educação, nos 
decorrentes meses de 2021, sejam reenquadradas na fração dos 30% (trinta por 
cento) nos recursos do fundo. Também combinou-se de encaminhar ao prefeito 
municipal ofício solicitamos que a legislação vigente seja aplicada ao Plano Salarial 
do magistério municipal pois, de acordo com o Art.51 da Lei Federal nº 14.113 de 25 
de dezembro de 2020, é de responsabilidade da administração municipal o 
desenvolvimento ou atualização do Plano de Cargos e Salários do Magistério 
Público, adequando o mesmo à legislação vigente para o Novo FUNDEB, LDB e Lei 
do Piso Nacional do Magistério. Sem mais a tratar o Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião. A presente ata foi lavrada por mim, 
Graciane Zimmermann Grah e segue acompanhada da listagem de presença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Mês FUNDEB  
 
 

ICMS/ 
CELESC 

 

Rendimento 
 

 

Total 
 
 

70% Folha 70% Encargos 
Patronais 

70% 

Saldo 
Final 

30% Folha 30% Encargos 
Patronais 

30% 

Saldo 
Final 

Jan 1.470.958,11 5.087,66 80,02 1.476.125,79 1.033.288,05 1.067.103,04 150.256,02 -184.071,01 442.837,74 0,00 0,00 442.837,74 

Fev 1.399.907,46 5.087,67 131,31 1.405.126,44 983.588,51 1.017.662,69 184.474,70 -218.548,88 421.537,93 0,00 0,00 421.537,93 

Mar 1.345.070,74 5.087,66 735,32 1.350.893,72 945.625,60 1.175.566,75 215.386,59 -445.327,74 405.268,12 0,00 0,00 405.268,12 

Abr 1.409.550,05 5.087,67 1.248,50 1.415.886,22 991.120,35 924.397,11 180.741,28 -114.018,04 424.765,87 267.818,99 45.821,29 111.125,59 

Maio 1.823.609,50 5.087,67 2.631,32 1.831.328,49 1.281.929,94 927.188,78 183.345,40 171.395,76 549.398,55 275.831,48 47.725,48 225.841,59 

Jun 1.493.933,80 5.087,67 4.410,25 1.503.431,72 1.052.402,20 923.664,26 184.293,57 -55.555,63 451.029,52 284.679,96 49.509,50 116.840,06 

Jul 1.514.454,05 5.087,66 5.827,24 1.525.368,95 1.067.758,27 1.000.704,00 211.925,92 -144.871,65 457.610,69 274.477,62 49.116,01 134.017,06 

Ago 1.694.560,00 5.087,67 6.542,19 1.706.189,86 1.194.332,90 955.275,32 220.021,11 19.036,47 511.856,96 270.603,55 42.277,82 198.975,59 

Set  1.708.569,90 5.087,66 7.644,64 1.721.302,20 1.204.911,54 909.612,85 205.036,38 90.262,31 516.390,66 296.482,40 50.953,96 168.954,30 

Out             

Nov             

Dez             

TOTAL 13.860.613,61 45.788,99 29.250,79 13.935.653,39 9.754.957,36 8.901.174,80 1.735.480,97 -881.698,41 4.180.696,04 1.669.894,00 285.404,06 2.225.397,98 

 


