
Ata da ~9à Sessão Ordinária do
Conselho Social / FUNDEB - Rio de
Janeiro, rfalizada em 09 de abril de
2014.

Aos nove dias do mês de abril de 2014, realizou-se nas d~pendências da Secretaria de
Estado de Educação a quinquagésima nona reunião do Corselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvil'nento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação do Estado ~o Rio de Janeiro. Presentes
os Senhores Conselheiros Titulares: Marco Antônio Ro~a Silva, Marila Sampaio de
Sant' Anna, Marlene Puerta Coelho e Rosemary Borgeq Pereira e os Conselheiros
Suplentes: Carlos Alexandre Lima Nogueira, Jane Milan Cândido e Luciana Gomes
Magalhães. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Alirt Ribeiro, representante da
Contabilidade e a Sra. Josélia Castro de Albuquerque, Su)bsecretária de Política Fiscal
da Secretaria Estadual da Fazenda.

Aberta a sessão, o Sr. Presidente do CACS-FUNDEB dest~cou que irá solicitar ao setor
de Contabilidade Analítica um relatório sobre as prin~.pais despesas variáveis de
pessoal que são pagas pela Secretaria de Estado de Edu ação. Outrossim, informou
que, no que tange as obrigações patronais pagas pelo F NDEB, embora, a legislação
não diga especificamente que estas obrigações podem se~ pagas, existe uma aceitação
implícita dos Tribunais de Contas de que possam ser paga~.

Após estas informações, o Sr. Presidente do Conselho f z um relato sobre a reunião
com os Ministérios Públicos: Estadual e Federal. Os Mi istérios estão lançando um
programa de melhoria na educação e, para isto, irão real zar visitas nas escolas. O Sr.
Marco Antonio lembrou que o Conselho já realiza este p ocedimento e que existe um
relatório próprio do Conselho do FUNDEB. O Sr. Pres dente se propôs a baixar o
questionário, fazer uma minuta das resposta e encaminha~ aos Conselheiros.

Logo em seguida, o Sr. Marco Antonio comentou sobre lrepasse de verbas do FNDE
para as obras emergenciais nas escolas da região ser ana. De acordo com o Sr.
Presidente, o Tribunal de Contas da União realizou ma auditoria e abriu uma
sindicância sobre o uso destes recursos. A Secre aria de Educação prestou
esclarecimento em uma reunião na Assembléia Legislativ~, convocada pelo Presidente
da Comissão de Educação da ALERJ, Comte Bittencourt. V Sr. Marco Antônio lembrou
que o material usado nesta r~união foi repassado. ?at~ os conselheiros. Tam~ém
ocorreu a prestação de contas Juntos ao FNDE, que J3 f~l aprovada, com as deVIdas
ressalvas, pelo CACS-FUNDEB. O Sr. Presidente salientbu que o Conselho continua
acompanhando o caso, porém, até o momento, não oco~reu nenhum desdobramento
em relação ao assunto.

Em continuidade à pauta, o Sr. Presidente do Conselhd passou para a prestação de
contas de 2013. O Sr. Presidente lembrou que a qmselheira Representante da
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro - SEF4Z, Sra. Liliane, apontou uma
divergência entre os relatórios gerados pelos sistemas SIAFEM e SIG. Tomando a
palavra, a representante da SEFAZ, Sra. Subsecretária Jpsélia, afirmou que quando
recebeu do Conselheiro Oswaldo, o relatório no final de i012, o documento informava
que o saldo do FUNDEB havia fechado positivo. Imediat~mente, a Sra. Josélia verificou
que o balanço estava incorreto já que o saldo do FUNpEB havia fechado negativo.
Representando o Sr. Oswaldo, a Sra. Aline Ribeiro di~se que no final de 2012, foi



gerado um relatório em duplicata pelo sistema SIAFEM. Em fevereiro de 2013, foi
verificado esta divergência no balanço do FUNDEB de 2012, mas como já tinha
fechado, não podia ser mais modificado. De acorde} com a representante da
contabilidade, o Sr. Oswaldo apresentou o valor correto 1:10 relatório do FUNDEB de
2012 e lançou uma Nota Explicativa dizendo que ao .ongo do ano de 2013 essa
pendência seria sanada. Esta divergência foi corrigida ju~to ao Tribunal de Contas do
Estado - TCE. Através do processo citado, a discrepânci* também já foi sanada pelo
SIAFEM, e a Contadoria Geral do Estado já deu o seu parecer sobre o caso. O Sr.
Presidente solicitou que, na próxima reunião, a Sra. Al~e traga documento com o
parecer do TCE sobre o caso e que o representante d~ Fazenda verifique junto a
Contadoria se a informação realmente foi acertada.

Logo após, foi abordado à análise de relatório do primeiro trimestre de 2014.De acordo
com as explicações da Sra. Aline, o que temos é um saldo 40 FUNDEBde 2013de cerca
de duzentos e cinquenta mil reais. O Conselho observa que este valor está de acordo
com o saldo financeiro aquém de 5% do valor de arrecada~ão do FUNDEB,conforme a
legislação vigente.

Sobre a alteração de dois novos membros do Conselho, o Sr. Presidente informou que
de acordo com a Chefia de Gabinete da SEEDUC, a minu~a de decreto para a inclusão
destes membros se encontra no setor jurídico. Ao tér~o da reunião, o Sr. Marco
Antonio irá reenviar o material sobre o programa Dupla E~cola,e no próximo encontro
serão discutidas as possíveis dúvidas junto aos representaJ!ltesdo programa.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu pqr encerrada a sessão, e para
constar, eu, Cibeli Ambrósio, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo
Senhor Presidente e pelos Conselheiros na folha de presen~a, em anexo.

Rio d.eJaneiro, 09 de abril de 2014.
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