
 
 

 
 

   Figueirópolis D'Oeste-MT, 07 de abril de 2021. 

Ata nº04/2021 

Conselho Municipal Fundeb. 

Pauta da reunião: Prestação de Contas PNATE 2020 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte um, as dez horas e quinze minutos nas 
dependências da Secretaria Municipal de Educação, cito na rua Santa Catarina, S/Nº 
centro/Figueirópolis D'Oeste-MT, reuniram-se o Conselho Municipal do Fundeb do Município, 
respeitando as recomendações de segurança para o covid-19. Dando início a reunião o 
Presidente do Conselho do Fundeb Paulo Cesar da Silva, agradece a presença de todos, em 
seguida apresenta os  demonstrativos  da Receita e da Despesa PNATE 2020, saldo 
reprogramado do ano anterior R$ 484,55 ( quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 
cinco centavos), Valor creditado do FNDE R$ 22.627,55 ( vinte e dois mil seiscentos vinte sete 
reais e cinquenta e cinco  centavos) , Rendimento de Aplicação Financeira R$ 26,72 ( vinte seis 
reais e setenta dois centavos),  Valor Total da Receita R$ 23.138,82 ( vinte três mil, cento trinta 
oito reais e oitenta dois centavos) Valor Total da Despesa Paga R$ 1.845,45 ( hum mil e 
oitocentos quarenta cinco reais e quarenta cinco centavos) , Saldo a Reprogramar para Exercício 
Seguinte ( 2021 ) R$ 21.293,37  ( vinte e um mil, duzentos noventa e três reais e trinta sete 
centavos). O Valor de 1.845,45 (hum mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos) foi cobrado 1.174,10 (hum mil cento e setenta e quatro reais e dez centavos) 
indevidamente, pois é uma despesa do PNAE. A Prefeitura viu que houve o pagamento indevido, 
fez a devolução do valor em janeiro de 2021. No entanto, foi comunicado ao FNDE questionando 
como deveria proceder a prestação de contas, porém não obtiveram respostas, portanto, foi 
feito uma restituição de despesa impugnada com aporte na conta específica da Unidade 
Executadora. Documentos este anexo na prestação de contas. Nada mais a tratar dou por 
encerrada a reunião. Eu Maria Madalena da Silva Santos Secretária Executiva dos Conselhos 
Municipais de Educação digitei a presente ata e em seguida assino juntamente com os demais. 

 


