
  

 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

ATA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 74ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 032, de 16 de janeiro de 2012, 

publicado no Diário Oficial do Município de 17 de janeiro de 2012: Niverton de Azevedo Antunes 

(Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

titular)), Marques Alberto de Oliveira (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos da 

Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Antonio José da Silva 

(Representante dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), 

Sandra Dias Pereira e Joselito Ferreira de Campos Lima - Vânia Cristina de Oliveira 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titulares e suplentes 

respectivamente), Ana Maria Gomes Cezar (Representante do Conselho Municipal de Educação 

– titular), Telma Luzemi de Paula Souza (Representante SEPE - segmento Servidor) e Misael 

Saade Maia e Marlene Puerta Coelho (Representantes do Poder Executivo Municipal – titular e 

suplente),aguardando publicação Luzinete Costa dos Santos(Representante dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – suplente), Roberto Guarda Martins 

(Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente)  Justificaram a ausência na 

presente reunião, as conselheiras Sonia Maria Constantin Garcia das Neves e Marta Ferreira 

Loureiro. Após verificar a existência de quórum, o presidente do Conselho, prof. Niverton, deu por 

iniciada a reunião procedendo à leitura da 73ª ata que foi analisada e aprovada sem ressalvas. O 

conselheiro Niverton lembrou a importância desta reunião, que além de ser a última reunião 

ordinária do Conselho (deste atual mandato 2012-2014), teremos a apresentação da Sra. Maria 

de Fátima Gouveia, Contadora Geral da Controladoria Geral do Município, para apresentar os 

dados orçamentários referentes ao exercício de 2013, de modo a servir como mais um 

instrumento, para embasar os conselheiros, na hora da manifestação do parecer da prestação de 

contas – exercício 2013. Antes da apresentação da Contadora Geral, tivemos a presença da 

professora Rosa, da E/SUBG/CAD, que realizou o pagamento aos conselheiros presentes do 

auxílio transporte que fizeram jus, no período de outubro a dezembro de 2013 e janeiro e  



 

fevereiro de 2014, encerrando-se o pagamento relativo ao exercício de 2013/2014, e 

cumprindo-se  a Resolução SME n° 1139/2011. Dando continuidade ao encontro, compareceu 

o Sr. Marcio M. Loureiro, representando a Sra. Maria de Fátima Gouveia, Contadora Geral da 

Controladoria Geral do Município, para apresentar demonstrativos contábeis, além de gráficos, 

e notas explicativas referentes às contas de gestão do FUNDEB relativas ao ano de 2013, com 

os esclarecimentos adicionais necessários. O conselheiro Niverton pediu aos conselheiros que 

façam suas perguntas ao final da apresentação, e ao sr. Marcio que o vocabulário usado seja 

de fácil entendimento, uma vez que os Conselheiros não são técnicos, são professores, 

alunos, responsáveis de alunos. O sr. Marcio, após apresenta-se, justificou a ausência da 

Contadora Geral da Controladoria Geral do Município. Resumindo as explicações do 

Representante da  sra. Contadora Geral, fica registrado o seguinte: receita total arrecadada: 

R$ 204.206.2641,20; superávit financeiro de 2012 transposto para 2013: R$27.220.284,97; 

repasses recebidos (ressarcimento ao FUNDEB): R$175.175,94; despesa total empenhada: 

R$ 2.038.547.206,95; percentual aplicado em profissionais do magistério: 64,53%; superávit 

financeiro de 2013: R$ 30.747.672,07; percentual do superávit financeiro: 1,51   % da receita 

transferida; Restos a Pagar Processados: R$ 142.062.472,27; Restos a Pagar Não 

Processados: R$ 70.820.970,44 . Ficou ressaltado que, de acordo com a legislação, o 

percentual mínimo de aplicação em pessoal do magistério é 60% do total dos recursos anuais 

do Fundo e que o percentual máximo de superávit financeiro é 5% do total dos repasses. 

Esses dados, em confronto com os resultados das contas de 2013, comprovam que a gestão, 

nesse particular, atendeu às normas legais que disciplinam a aplicação dos recursos do 

FUNDEB. Algumas dúvidas foram esclarecidas, decorrentes do exame da documentação, tais 

como: repasse ao Tesouro, balanço patrimonial, detalhamento da despesa (Comlurb, 

aquisição de material de limpeza, etc.), restos a pagar processados, investimento (material 

permanente ou obras), despesas de pessoal, que nos limites legais apontam aplicação de no 

mínimo de 60%, enquanto o Município aplicou 64,53 %, ou seja, 4,53 % a mais. O sr. Márcio 

ressalva que toda verba oriunda do FUNDEB é toda utilizada com a Educação , que existem 

publicações mensais dos balanços e balancetes no Diário Oficial do Município, além da 

divulgação dos dados contábeis podem ser acompanhados ao longo do ano de 2013 através 

do link da Controladoria Geral do Município  (Rio Transparente) no site da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, e por fim, o Tribunal de Contas do Município faz acompanhamento, auditando as 

contas do Município. Concluída a apresentação e esclarecidas as dúvidas, o Sr. Marcio, da 

Controladora Geral, após os agradecimentos do Conselho, retirou-se. A partir deste momento 

os conselheiros analisaram os dados apresentados, examinando os resultados sociais da 

 



 

 

movimentação e aplicação dos recursos do FUNDEB. Feitas todas as considerações e levando 

em conta que o FUNDEB foi aplicado em áreas prioritárias definidas pela Secretaria, os 

membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

manifestam o parecer favorável à aprovação das contas do Fundo do exercício de 2013. Os 

conselheiros pedem o registro no parecer que as contas parciais do FUNDEB devem ser 

apresentadas para exame nas reuniões periódicas do Conselho, acompanhadas de 

explicações de técnicos da área educacional e orçamentária, para facilitar a avaliação final, por 

ocasião do fechamento do exercício. Ficou acordado que os conselheiros receberão, por e-

mail, cópia da ata, do parecer das contas exercício 2013 e da apresentação da Controladoria 

Geral do Município. Encerrando a participação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB da Cidade do Rio de Janeiro, os conselheiros manifestam a 

sensação do dever cumprido e a consciência de que dedicaram todos os esforços para uma 

gestão independente, eficiente, tendo sempre como eixo norteador a ética e a transparência de 

suas ações, visando o sucesso da Educação de nossa Cidade. E, por nada mais haver a 

registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082831-9, investida nas 

funções de secretária, lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros 

na folha de presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2014.                                                                                                                                         

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 12/082831-9 

  

                                 

 


