
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

 

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 102ª 

reunião ordinária. Com a presença dos seguintes conselheiros: Carlos Antonio 

de Matos e Valquíria Ribeiro dos Santos (Representantes dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente), 

Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular), Rosana da Silva Medeiros e Geovana dos Santos Oliveira 

Marques Camargo (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – primeiras titulares), Priscila Fernandes de 

Oliveira (Representante dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – suplente), Joilson Nascimento Moço (Representante do 

Conselho Municipal de Educação – titular), Rosana Costa (Representante da 

Secretaria Municipal de Educação – titular), e Misael Saade Maia 

(Representante do Poder Executivo – suplente).  Confirmada a existência de 

quórum, iniciou-se a reunião com a leitura e aprovação da ata. A secretária 

Maria Cristina fez a apresentação dos novos conselheiros , segmento aluno, 

que ora fazem parte do Conselho e estão aguardando publicação: Nonete 

Barbosa dos Santos e Enoque Gomes da Silva – titulares e , Jovenildo Lisboa 

de Santan e Flavia da Silva Damião – suplentes. O primeiro item da pauta foi a 

apresentação do senhor Marco Antonio Rosa Silva, Analista de Planejamento e 

Orçamento da SMF, atuando na SME, sobre as planilhas orçamentárias de 

2017.   Em linhas gerais explicou como é o trâmite orçamentário: A Escola 

pode realizar qualquer compra, diretamente através do SDP – Sistema 

Descentralizado de Pagamento. A CRE, através de carta convite e/ou licitação 

transferindo para as unidades mais necessitadas o equipamento adquirido. O 

Nível Central compra equipamentos para as unidades novas. Explicou a  



 

diferença entre dotação inicial (valor constante da lei orçamentária) / dotação 

atual (a dotação inicial ajustada pelas variações ocorridas ao longo do ano) 

/poder de gasto (dotação efetivamente disponível para gasto de acordo com a 

disponibilidade financeira ao longo do exercício). Explicou a formação dos 

grandes agregados de despesas: pessoal, custeio e investimento, 

esclarecendo o que significa “contingenciado” (termo técnico que consiste no 

retardamento ou, ainda, na inexecução de parte da programação de despesa 

prevista na Lei Orçamentária em função de eventual insuficiência de receitas), 

enquanto que “bloqueio” é também um travamento da execução orçamentária, 

determinado pela CPFGF – Comissão de Programação Financeira e Gestão 

Fiscal. Valor empenhado é a obrigação assumida com o contratado (prestação 

de serviço ou entrega de um bem). Valor liquidado é o reconhecimento do 

direito do fornecedor ou prestador do serviço de receber valor empenhado. Se 

o contratado não prestou o serviço solicitado, nem entregou o bem 

especificado no contrato, o empenho pode ser anulado. Saldo disponível são 

os recursos que ainda poderão ser usados para a execução de bens e 

serviços. Ficou acordado que o senhor Marco Antonio retornará na próxima 

reunião para dar continuidade ao tema. O próximo item foi o agendamento das 

próximas visitas. Dia 17 de abril: Escolas Municipais Getúlio Vargas, 

Conselheiro Zacarias de Góis e Leônidas Porto Sobrinho, com a participação 

dos conselheiros Carlos, Valquíria, Rosana Medeiros, Priscila, Eliete e Flávia. 

No dia 20 de abril: Ciep Lamartine Babo e Creche Zélia Chauke Curi, com a 

participação dos conselheiros Carlos, Valquíria, Rosana Medeiros, Joilson e 

Nonete. E finalmente no dia 27 de abril: Ciep Papa João XXIII e E.M. Roberto 

Coelho. Com a participação dos conselheiros Carlos, Valquíria, Rosana 

Medeiros, Joilson e Enoque. Por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina 

Lautenschlager Kohn, matrícula 11/082831-9, 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, 5 de abril de 2017.   

   

            Maria Cristina Lautenschlager Kohn       

                            matrícula 11/082831-9 


