
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRlTO SANTO

CONSELHO MUNICEPAL DE EDUCAÇÃO Rúbrica

OF./CME/Nº 007/2018 Ecoporanga/ES. 13 de setembro de 2018.

Da: Presidente do CME- Conselho Municipal de Educação
Sra. DÉBORA KRISTYNA SILVA.

A: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga
Sra. Nilda Dutra Santos Ribeiro

Informamos & V.S.a que o Conselho Municipal de Educação de Ecoporanga/ES

reuniu-se no dia 13 de setembro de 2018, quinta—feira, às 9h. em caráter de

urgência para uma Reunião Extraordinária. para deliberar & cerca do processo Nº:

3150/2018. O Conselho decidiu encaminhar A lNDlCAÇÃO para Secretária
Municipal de Educação e Cultura para que sejam tomadas providências necessárias
cabíveis.

Assunto: Termo de Fomento 001/2018 — Referente a 2ª Parcela do Processo
nº315012018.
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DEB RA KRlS - ÃÉTLVA

Presidente do CME— Conselho Municipal de Educação.

“annual-ruml PROTOCOLOMUNICIPAL or. » _
icon-Drumon— Nº 533536

DATA fl? 1 09” Lªri

É—ncanogado
___ ._.—. JI

Roo Suelun Dim: Mvil-_'iunl".1. P(; Comm. EwululullgíN—E' º.. CEP: 13850 0.100. Telefax- l??! "21% 13%8. amour «:inm-ecupo:anyaªhonnailxum



ºtª v 1% “me U t

Relatório do Processo nº 1890/2018 de prestação de contas da

Associação da Escola de 1" e 2º Grau Família Rural,

lªl (Primeira) Parcela —- Fevereiro/2018

! - Dos Fatos

“ No dia 03/04/2018 foi protocolada na Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES &

prestação de contas referente a lª Parcela do Termo de Fomento nº 001/2018, sob o nº

1890/2018? sendo que na capa do referido processo onde consta como 1." Parcela,

Janeiro/2018, sendo que na verdade, é referente & Fevereiro/2018, conforme

cronograma de desembolso;

ítens constantes:

— Requerimento — 115. 002;

- Anexo I — fis. 003;

- Anexo II — fis. 004;

- Anexo II] — fls. 005;

- Anexo IV »— tls. 006 (na descrição das despesas, consta que os honorários contábeis

refere—se ao mês 01/2018, tendo sido pago no dia 20/03/2018, no valor de R$ [540,00

(Hum mil, quinhentos e quarenta reais) sendo que o boleto está em nome de Antônio

]?clicissímo Soares e o comprovante de pagamento de títulos está em nome de Antônio

Felicissimo Soares Junior, e, na Nota Fiscal nº 06. emitida em 25/04/2018, consta que

foram pagos os honorários referentes ao meses de 01 e 02/2018.

— A folha de pagamento é referente ao mês de janeiro/2018* sendo que o salário de 03

(três) funcionários que recebem salário mínimo. receberam R$ 937,00 (Novecentos e

trinta e sete reais), está abaixo do salário mínimo vigente, qual seja, R$ 954.00

(Novecentos e cinquenta e quatro reais).

- Na descrição das clespesas, consta que () WSS/FGTS é referente a competência de

janeiro/2018, sendo que, os comprovantes de pagamento refere—se a competência de

janeiro e fevereiro/2018.

- Anexo [V — 'l'crmo de Aceite, na verdade é Anexo V — fis. 007.
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— Consta o Termo de Fomento, assinado em 20 de fevereiro de 2018, por ambas as Rúbnca

partes, fls. 008/020;

— «Ás fls. 2l, consta balancete financeiro referente a janeiro/2018, conflitando com o

Anexo [V + Relação de despesa e receita por parcela;

— Conciliação bancária ref. ]“ Parcela, fls. 22/23;

— Certidões Negativas (Estadual, Municipal, Débitos relativos aºs tributos federais e a

dívida ativada União, FGTS e negativa de Débitos Trabalhista) fls. 24/28;

— Contra-cheques e cópia dos cheques de pagamento de ll (onze) funcionários,

realizados entre os dia 20 e 21 de março de 2018 — tis. 29/48 (sendo que está faltando o

contra—cheque e a cópia do cheque do pagamento da Marlene Cândido. que apesar de

constar na Folha de Pagamento dejaneiro/2018, recebeu em 21/05/2018);

» Ás fls. 49/53 consta os comprovantes de pagamento dos encargos sociais

(competência janeiro e fevereiro/2018) e honorários contábeis - Nota Fiscal nº 06,

emitida em 25/04/2018,— consta que foram pagos os honorários referentes ao meses de

janeiro e fevereiro/2018);

— Ás tls. 54, protocolo de envio da conectividade social;

- Ás tis. 55 «« Cópia do Extrato bancário;

- Folha de pagamento de janeiro/20] 8 (fls. 56/59);

- Comprovante de Declaração das contribuições a recolher a previdência social e a

outras entidade e fundos por FPAS (competência 02/2018) fls. 60;

— Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (competência 02/2018) “fls.

61/64;

— Resumo das informações— a Previdência Social constantes no arquivo SEFIP

(competência 02/2018) fls. 65;
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— Comprovante de Declaração das contribuições a recolher a previdência social e a

outras entidade e fundos por FPAS (competencia 01/2018) fls. 66;

— Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (competência 01/2018) fls.

67/69;

— Resumo das informações a Previdência Social constantes no arquivo SEFIP

(competência 01/2018) fls. 70;

— Plano de Trabalho fls. 71/79;

- Oficio EMEFRE nº 03 3/2018, datado de 24 de abril de 2018, assinado e encaminhado

pelo Presidente Márcio Eltivo de Vete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de

Ecoporanga, Srta. Valdete Leonildo Pereira, encaminhando em anexo, Nota Fiscal de

Prestação de Serviços nº 6, recolhimento do 188 por serviços contábeis prestado a esta

Associação, para ser anexo ao processo de prestação de contas referente a 1ª Parcela do

Termo de Fomento nº 001/20] 8, em favor desta Associação (fls. 80/82);

— Publicação no diário oficial de 01/03/2018 e 20/03/2018 (fls. 83/84);

» Consta em duplicidade: Anexo IV w Relação de receita e despesa por parcela — fls. 85,

Anexo III —— Relatório de execução financeiro por parcela — tis. 86,

Anexo II — Declaração do Cumprimento dos Objetivos previstos por parcela, fls. 87;

Anexo [V (seria Anexo V) — Termo de Aceite por Parcela, fls. 88;

- Ata nº 001/2018, de eleição do Presidente Márcio Eltivo de Vete, fls. 89/91;

Despacho assinado pelo Prefeito, no dia 03/04/2018, encaminhando os solos ao Setor

de Educação, fls. 92;

/ No dia 20/04/2018 a Secretária Municipal de Educação e Cultura de

Ecoporanga—ES, Sra. Valdete Leonildo Pereira exauriu despacho administrativo

à Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas

com as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins,

encaminhando o processo nº 1890/2018 referente a Prestação de Contas da 1ª

Parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Termo de Fomento nº

001/2018, celebrado entre o Município de Ecoporanga e a AEFRE, para que

Página 3 de 28

Rubrica



fosse analisado e emitido um relatório técnico de monitoramento e avaliação,

conforme determina a Portaria nº 174, de 20 de junho de 2017 (fis. 93);

«Á . A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as

organizações da sociedade civil emitiu o Parecer nº 001/2018 (sem data), onde consta

que:

Após análise da documentação entregue pela Entidade, referente a execução da iª

Parcela do termo de fomento, firmando entre a SMEC e & AEFRE, observa-se que o

obieto está sendo executado conforme ciano de trabalho e termo de fomento, e que, de

acordo com a avaliação da comissão de monitoramento, a documentação apresentada

sugere que a entidade executa () servico de acordo com as legalidades da lei, e por fim,

submeteu a prestação de contas para ser apreciada e posteriormente votada pelo

Conselho Municipal de Educacão (fls. 94),

/ No dia 07/05/2018 a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga-

ES, Sra. Valdete Leonildo Pereira exauriu despacho administrativo a Presidente do

Conselho Municipal de Educação de Ecoporanga, Sra. Débora Kristyna Silva,

encaminhando o processo nº 1890/2018, refere-se a Prestação de Contas da ]“

Parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Termo de Fomento nº

001/2018, celebrado entre o Município de Ecoporanga e a AEFRE, juntamente com

o Parecer nº 001/2018, oriundo da Presidente da Comissão de Monitoramento e

Avaliação das parcerias firmadas com as organizações da sociedade civil, Sra,

Flávia Mara Costa Martins, nomeada por meio da Portaria nº 174/2017, para ser

apreciado e posteriormente votada pelo Conselho Municipal de Educação, tendo

sido recebido no dia 09/05/2018 pela Sra. Débora (tis. 95).

No dia 15/05/2018 o Conselho Municipal de Educação emitiu o Parecer nº' 007/2018,

referente a 1ª1 Parcela da Prestação de Contas da Associação da Escola de lº e 2ª Graus

“Família Rural de Ecoporanga” — Termo de Fomento nº 001/2018, que após leitura e

releitura da Prestação de Contas mensal do Termo de Fomento, fora informado que o

CME tem caráter deliberativo. ,F ora apreciado os devidos documentos, constatando que

a ordem dos documentos dificultou a apreciação dos mesmos. O CME verificou que os

contracheques; recibos das cópias de cheques, recibos bancários referente ao

INSS/FGTS; recibos dos pagamentos dos boletos bancários referente aos honorários

contábeis, conferem com os valores decisrados pela EMEFRE. O CME ACATA o
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Parecer nº 001/2018 da Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das

parcerias firmadas com as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa

Martins. O CME deu ciência que recebeu a prestação de contas no dia 09/05/2018, e. foi

apreciada pelo CME no dia 15/05/2018 às 15:00 hrs. O CME esclareceu a 1" folha de

rosto da Prestação de Contas contém número de protocolo, porém a mesma foi corrigida

pela 2ª folha com os dados iniciais devidamente corrigidas com os dados iniciais

devidamente corrigidos e sem protocolo. O Parecer nº 007/2018 foi assinado pela

Presidente do CME e demais Conselheiros presentes na reunião,, 13 (treze) membros —

“fls. 96.

«' No dia 16/05/2018 a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga—

ES, Sra. Valdete Leonidio Pereira exauriu despacho administrativo ao Setor de

Finanças, encaminhou o processo nº 1890/2018, refere-se a Prestação de Contas

relativa ao Termo de Fomento nº 001/2018, firmado com a Associação da Escola de

lº e 2º Graus “Família Rural de Ecoporanga”, referente a 1“ Parcela no valor de R$

30.000,00 (trinta mil reais), e, após análise do referido processo a Comissão de

Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as organizações da

sociedade civil, conforme Parecer nº 001/2018, oriunda da Presidente da referida

Comissão, Sra. Flávia Mara Costa Martins, verificou-se que o objeto está sendo

executado conforme plano de trabalho e termo de fomento. Em relação ao Parecer

advindo do CME, exarado pela Presidente do CME, Sra. Débora Kristyna Silva,

juntamente com outros coriselheiros, verificamos que este conselho ACATOU e

analisou o Parecer nº 001/2018 da Comissão de Monitoramento. Encaminhou os

autos para as devidas providências cabíveis (fls. 97).

— Ás fls. 98 consta a certidão do FGTS.

»“ No dia 18/05/2018 o Secretário Municipal de Finanças, Sr, Edion dos Santos

Almeida, exauriu despacho administrativo—registro de liquidação ao Prefeito

Municipal de Ecoporanga, Sr. Elias Dal'Col, no qual consta que concluiu por

APROVADA pela Comissão de Monitatirarnento e Avaliação, pelo Conselho

Municipal de Educação eli/pela Secretaria Municipal de Educação, Srta. Valdete

Leonídio Pereira, e, após a devida verificação da documentação inerente aos

pagamentos os quais acham devidamente comprovados, APROVA também a

respectiva prestação de contas repassada no dia 19/03/2018, no valor de R$
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30.000,00 (trinta mii reais), tendo um saldo anterior de R$ 0,00, a qual teve um

gasto com as despesas no valor de R$ 28.715,80 (Vinte e oito mil, setecentos e

quinze reais e oitenta centavos), foi pago as despesas mencionadas acima,
“finalizando a conta com o saldo no valor de R$ 1.284,20 (Hum mil, duzentos e

oitenta e quatro reais e vinte centavos). Informo ainda o Secretário que considerando

as decisões tomadas pelas instâncias para [iscniiznção das prestações de contas.

REGISTRAMOS a liquidação n'J 672/2018, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil

reais), referente ao repasse de lª Parcela do Termo de Fomento Nº 001/2018, e

ainda, sugeriu o encaminhamento à Tesouraria para pagar a 2ª Parcela — 05.99/ 100.

Das considerações

1— A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as

organizações da sociedade civil, através de sua Presidente, Sra. Flávia Mara

Costa Martins, o Conselho Municipal de Educação, através de seus membros e a

Secretária Municipal de Educação, Valdete Leonidio Pereira, APROVOU na

íntegra a prestação de contas da 1ª Parcela, e não com ressalva, conforme dito.

2— A capa do referido processo, onde consta como ]“ Parcela, Janeiro/2018, sendo

que na verdade, é referente & Fevereiro/2018, conforme cronograma de

desembolso;

3- Anexo iV — fis. 006 (na descrição dos despesas, consta que os honorários

contábeis refere—se ao mês 01/2018. Tem que constar referente aos meses 01 e

02/2018, vez que no dia. 20/03/2018, foi pago o valor de R$ 1.540,00 (Hum mil,

quinhentos e quarenta reais) sendo que o boieto está em nome de Antônio

Felicissimo Soares e o comprovante de pagamento de títulos está em nome de

Antônio Feiicissiino Soares Junior, e, na Nota Fiscal nº 06, emitida em

25/04/2018, consta que foram pagos os honorários referentes ao meses de 01 e

02/2018). Informamos ainda que os honorários contábeis estão divergentes ao

Plano de Trabalho, vez que no referido documento consta R$ 760,00 (Setecentos

e sessenta reais), ou seja," foi pago R$ 10,00 (Dez reais) a maior.

4- A folha de pagamento é referente ao mês de janeiro/2018, sendo que o salário de

03 (três) funcionárias que recebem salário minimo, recebeu R$ 937,00
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(Novecentos e trinta e sete reais), está abaixo do salário mínimo Vigente, qual Rúbrica

seja, R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais),

5— Na descrição das despesas, consta que o INSS/FGTS é referente a competência

de janeiro/mil?), sendo que, os comprovantes de pagamento refere a

competência de janeiro e fevereiro/2018.

6- Anexo IV — Termo de Aceite, na verdade e Anexo V % fls. 007.

As fls. 21, consta balancete financeiro referente Maneiro/2018, conflitando com

o Anexo IV — Relação de despesa e receita por parcela, ou seja, não tem que

existir;

Pagou com um único cheque () INSS/FGTS e honorários contábeis, porém, não

houve desvio de finalidade, vez que as despesas custeadas são as previstas no

Termo de Fomento.

O Secretário Municipal de Finanças, Sr. Edion dos Santos Almeida, menciona

no despacho Termo de Colaboração, sendo que na verdade, é TERMO DE

FOMENTO.
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Relatório do Processo nº 3150/2018 de prestação de contas da

Associação da Escola de lº e 2o Grau Família Rural,

2” (Segunda) Parcela — Março/2018

1 - Dos Fatos

“' No dia 11/06/2018 a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias

firmadas com as organizações da sociedade civil emitiu o Parecer nu 003/2018, que

apontou:

- Falta de certidões negativas;

' Falta de assinatura do tesoureiro da AEFRE no relatório de execução financeira

por parcela e na declaração do cumprimento dos objetivos previstos por parcela;

. Falta de assinatura do contador no recibo de serviços prestados;

. Falta do plano de trabalho;

º Protocolo no anexo indevido;

. Prestação de contas foi apresentada de maneira desorganizada.

Sugeriu que no momento de se fazer a prestação de contas, siga o Termo de Fomento e

a Lei Federal;

Sugeriu que a entidade executa o serviço de acordo com as legalidades da lei, mas não

recomendamos a aprovação das contas sem ter corrigido os erros e apresentados
as documentações pendentes.

( No dia 20/06/2018 há uma certidão de iuntada emitida pela Secretária
Municipal de Educação e Cultura, Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos e o Diretor da Escola

Família Rural, João Batista Neto, assinada por ambos, onde consta que o Diretor trouxe

ao processo nº 3150/2018 documentos que complementam ao solicitado no Parecer nº

003/2018, oriundo da Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das

parcerias firmadas com as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa

Martins, sendo:

ª Certidão Negativa de Débitos Fiscais nº 20180000980;

' Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual nº
2018293999;
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nº 15166?943/2018;

Certidão de Regularidade do FGTS/CRF nº 2018053002374058341522;

Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da

União nº 324B.CF52.4D2D.9976;

Ata nº 001/2018, de 10 de janeiro de 2018, da reunião extraordinária da

Associação da Escola de lº e 2“ Graus Família Rural de Ecoporanga. relativo a

substituição do Presidente desta Associação;

Publicação no diário oficial do ES do dia 20/02/2018;

Plano de Trabalho;

Assinatura do tesoureiro no Anexo [1 e IV;

Assinatura do Contador na Nota Fiscal de prestação de serviços NFSe.

No dia 20/06/2018 a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Sra. Nilda

Dutra Ribeiro Santos encaminhou os autos do processo nº 3150/2018, a Presidente do

Conselho Municipal de Educação de Ecoporanga, Sra. Debora Kristyna Silva: através

de despacho administrativo, referente a certidão que consta que o Diretor trouxe ao

processo nº 3150/2018 documentos que complementam ao solicitado no Parecer nº

003/2018, oriundo da Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das

parcerias firmadas com as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa

Martins, sendo:

. Certidão Negativa de Débitos Fiscais nº 20180000980;

Coltidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual nº

2018293 999;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nº 151667943/2018;

Certidão de Regularidade do FGTS/CRF nº 2018053002374058341522;

Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da

União nº 324B.CF52.4D2D.9976;

Ata nº 001/2018, de 10 de janeiro de 2018, da reunião extraordinária da

Associação da Escola de lº e 2º Graus Família Rural de Ecoporanga, relativo a

substituição do presidente desta Associação;

Publicação no diário oficial do ES do dia 20/02/2018;

Plano de Trabalho;

Assinatura do tesoureiro no Anexo il e [V;
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. Assinatura do Contador na Nota Fiscal de prestação de serviços NFSe.

“ Há nos autos juntada de documentos apresentados pelo Presidente da AEFRE.

Sr. Márcio Eltivo de Vete, quais sejam:

' ' Declaração de Justificativa da Microtilmagem do Cheque nº 852558;

. Declaração de Justificativa dos Encargos GNSS. FGTS e Honorários

Contábil) pagos com o cheque nº 852258.

»” Consta Declaração assinada pelo Presidente da AEFRÉ, Sr. Márcio Eltivo de

Voto, emitida no dia 04/07/2018, onde declara que foi anexado na prestação de contas

do Termo de Fomento AEFRE/PME nº 01/2018, a ata de eleição do Presidente Márcio

Eltivo de Vete, para conferência, pois quem assinou o referido Termo de Fomento foi o

Presidente anterior, o Sr. Edimar Vieira Roas, portanto, segue a ata para essa finalidade.

“' Consta Declaração assinada pelo Presidente da AEFRB, Sr. Márcio Eltivo de

Vete, emitida no dia 04/07/2018, onde declara que foi informado na 2“ (segunda)

parcela da Prestação de Contas, do Termo de Fomento AEFRE/PME nº 01/2018 o

pagamento salarial do mês de janeiro/201 8 da Sra. Marlene. Cândido da Rocha, por não

haver saldo remanescente na prestação de contas anterior, sendo pago o salário com o

dinheiro do repasse da 2ª (segunda) parcela.

“ Consta Declaração assinada pelo Presidente da AEFRE, Sr. Márcio Eltivo de

Vete, emitida no dia 04/07/2018, onde declara que foi anexado a folha analítica do mês

de março/2018 conforme cópia em anexo à prestação de contas, a que se refere a mesmo

somente para conferencia do FGTS pago do mês de março/2018, não tendo qualquer

outra finalidade na referida prestação de contas.

»” Consta Declaração assinada pelo Presidente da AEFRE, Sr. Márcio Eltivo de

Vete, emitida no dia 04/07/2018, onde declara que o valor do cheque nº 852558 de. R$

9.274,28 (nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) pago e

citado na Prestação de Contas do Termo de Fomento AEFRE/PME nº 01/2018,

conforme consta em anexo a mesma, foi utilizado somente para o pagamento dos

encargos (FGTS, GPS e Honorário Contábil) conforme consta na prestação de contas. E

que nunca houve qualquer problema em prestações de contas anteriores o fato de os

encargos serem pagos junto somente com um cheque; Que tal fato não se repetirá, pois
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após a prestação de contas houve aconselhamento para que os encargos sejam pagos

com cheques individuais.

V” - , Consta Declaração assinada pelo Presidente da AEFRE, Sr. Marcio Eltivo de

Veto, emitida no dia 04/07/2018, onde declara que foi solicitado pela Comissão de

Avaliação da Prestação de Contas, do Termo de Fomento AEFRE/PME nº 01/2018, a

microfilmagem do cheque nº 852558 para a comprovação de que o mesmo não foi

sac—ado, e sim feito o pagamento dos encargos conforme consta na referida prestação de

contas. Há de notar que conforme consta no extrato bancário o pagamento do referido

cheque foi exclusivamente para pagamento, e não para saque.

f Consta cópia da Microfilmagem do Cheque nº 852558, datado de 21 de maio de

2018, nominal INSS-FGTS;

«' Consta Declaração assinada pelo Técnico em Contabilidade Sr. Antônio

Felicissimo Soares, CRC/ES 003?67/O, emitida no dia 21/05/2018, onde declara que

recebeu o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) conforme Nota Fiscal de Prestação de

Serviços nº 7, referente a serviços prestados de contabilidade; e que o boleto bancário

que foi pago em meu nome, foi repassado para meu 'limcionario, () Sr. Antônio

Felicissimo Soares Junior, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente e

domiciliado na Rua José da Cruz. nº 646, Centro, Ecoporanga/ES, portador do CPF nº

087.229,777—24 e inscrito no CRC/ES 020205/0, como forma de pagamento referente a

parte de salário.

*“ No dia 17/07/2_0_lª o Conselho Municipal de Educação emitiu o Parecer n"

008/2018, no qual consta o seguinte:

. Observamos que a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias

firmadas com as organizações da sociedade civil solicitou a juntada de diversos

documentos referente a prestação de contas da Associação da Escola de lº e 2º

Graus “Família Rural de Écoporanga“;

' Constamos que a juntada dos documentos foi realizada, porém não sanou todas

as pendências do referido processo nº 3150/2018.

ª Os membros do Conselho Municipal de Educação sugeriu ao Presidente da

Associação da Escola. de lº e 2“ Graus “Família Rural de Ecoporanga" que

Página 11 de 28

' el de
sªfa? 5%t . º'.

ªbFls nº ªº?;- nª
llW .]|. P fª. 1068550 :

Rúbrica



anexasse algumas declarações justificando algumas informações contidas no

processo nº 3150/2018.

- Os membros do Conselho Municipal de Educação apreciaram, analisaram,

questionaram e concluíram por UNANIMIDADE “ACATAR” o parecer da

Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias tirmadas com as

organizações da sociedade civil, Parecer nº 003/2018 da Presidente da Comissão

de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as organizações da

sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins e num consenso geral, votaram

pela “NÃO APROVAÇÃO” da prestação de contas da Associação da Escola de

lº e 2“ Graus “Família Rural de Ecoporanga”, referente a 2ª (Segunda) parcela

do Termo de Fomento, protocolo nº 3150/2018, baseados nos seguintes fatores:

]-

2-

le |

Ausência da Cópia do Termo de Fomento;

Divergência na Declaração de Cumprimento dos Objetivos previstos por

parcelas — “Consta o início de janeiro de 2018 a dezembro de 2018”,

enquanto no item 4.1, do Plano de Trabalho — “Consta data de fevereiro de

2018 a novembro de 2018”;

Listagem da Folha de Pagamento abrangendo o mês de fevereiro de 2018 e

março de 2018;

Divergência na informação da Data do Repasse Financeiro, onde consta

25/04/2018, e no Extrato Bancário consta 18/05/2018;

Ausência da Relação Nominal de Alunos.

( O voto pela “NÃO APROVAÇÃO” foi aclamado individualmente por cada
conselheiro.

v“ Há nos autos cópia do OF./CME/Nº 003/2018 emitido no dia 17/07/2018 assinado

pela Presidente do CME — Conselho Municipal de Educação, Sra. Débora Kristyna

Silva a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga-ES, Sra. Nilda

Dutra Ribeiro Santos, que recebeu no dia 19/07/2018, onde informa que o Conselho

Municipal de Educação de Ecoporanga/ES reuniu—se nos dias 26 de junho de 2018,

terça—feira, numa Reunião Extraordinária, dia 16 de julho de 2018, segunda-feira.

numa outra Reunião Extraordinária e no dia 17 de julho de 2018, terça- feira, e,

numa reunião em caráter de urgência, deliberaram sobre o Parecer Conclusivo,

referente ao processo 3150/2018. Eneaminhou o processo nº 3150/2018 com 0
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Parecer Final referente a Prestação de Contas da 2n Parcela — Termo de Fomento da

AEFRE.

No dia 24/07/2018 a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga—

ES, Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos exauriu despacho administrativo ao Gabinete

do Prefeito, encaminhando o processo nº 3150/2018 referente a Prestação de Contas

da 2ª Parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), do Termo de Fomento nº

001/2018, celebrado entre o Município de Ecoporanga e a AEFRE, para que fosse

tomada as devidas providências em relação ao Parecer Conclusivo nº 008/2018 de

17/07/2018, anexado no dia 19/07/2018 ao processo nº 3150/2018, por meio do

Oflcio nº 003/2018 de 17/07/2018.

No dia 08/08/2018 o Chefe de Gabinete, Sr. Gilberto Gil da Cruz exauriu despacho

administrativo a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga-ES,

Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos, no qual devolveu o processo e SUGERIU que o

processo fosse encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças — Setor Contábil,

para que fosse feita análise contábil dos procedimentos adotados referente ao

pagamento das despesas efetuadas pela Associação da Escola de lº e 20 Graus

“Família Rural de Ecoporanga“.

No dia 09/08/2018 a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga-

ES, Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos exauriu despacho administrativo no Setor de

Finanças, no qual consta que o presente processo nº 3150/2018, refere—se a

Prestação de Contas da 2ª Parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), do

Termo de Fomento nº 001/2018, celebrado entre o Município de Ecoporanga e a

AEFRE, e ainda, encaminhou a Secretaria de Finanças o processo suprainencionado

para que fosse analisado e emitido um Relatório Tecnico Contábil para fins de

fomentação de tornada de decisão.

No dia 16/08/2018 o Secretário Municipal de Finanças, Sr. Edion dos Santos

Almeida, exauriu despacho administrativo à Secretária Municipal de Educação e

Cultura de Ecoporanga—ES,?Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos, no qual consta que em

atendimento ao processo nº 3150/2018, referente a 2ª Parcela da Prestação de

Contas da Associação da Escola de lª e 2“ Graus “Familia Rural de Ecoporanga“,

onde a Comissão de Monitoramento e o Conselho Municipal de Educação,
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ACATAM a NÃO APROVAÇÃO, das exigências mencionadas pelo Conselho

Municipal de acordo com a Lei Federal 13.019/2014. Além disso, após análise

técnica contábil mencionamos alguns pontos que devem ser levados em

Consideração:

. As movimentações financeiras deste termo só podem ser efetuadas por

transferências eletrônicas, não podendo ser efetuado pagamentos em espécie a

não ser que esteja no Termo de Fomento e quando uso deste deve ser justificável

conforme a Lei 13.019/20l4',

' Deve ser aberta uma conta específica para a administração de todo esse recurso e

a conta deve ser isenta de tarifa bancária conforme a Lei 13.019/20l4;

' A utilização de cheque para pagamento de encargos no valor global, não

identifica que está pagando os honorários contábeis;

. Os honorários contábeis na Nota Fiscal estão maior que o do Plano de Trabalho;

e Multas e juros devem ser custeados com outro recurso, não podem ser pagas

com recursos repassados pela municipalidade.

Ainda no despacho administrativo do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Edion

dos Santos Almeida, o mesmo SUGERIU ao Conselho Municipal de Educação e a

Comissão de Monitoramento para que fosse encaminhado o processo para a

assessoria jurídica para que possa sanar todas as duvidas e o procedimento correto

dentre da Lei.

No dia 16/08/2018 a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga-

ES, Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos exauriu despacho administrativo a Presidente

do CME — Conselho Municipal de Educação, Sra Débora Kristvna Silva, no qual

consta que o processo nº 3150/2018, refere-se a Prestação de Contas relativa no

Termo de Fomento nº 001/2018, firmado com a Associação da Escola de lª e 2“

Graus “Família Rural de Ecoporanga”, referente a 2ª Parcela no valor de R$

30.000,00 (trinta mil reais"), e, após análise técnica contábil oriunda da Secretaria de

Finanças, foram descritós alguns pontos importantes que devem ser levados em

consideração, conforme descritos no Despacho Administrativo confeccionado pelo

Secretário Municipal de Finanças, Sr. Edion dos Santos Almeida, datado em

16/08/2018, e ainda, encaminhou o processo supramencionado sugerindo ao

Conselho Municipal de Educação — CME que encaminhasse a Assessoria Jurídica
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para que possa analisa—lo e emitir um parecer jurídico opinativo, relativo a prestação
de contas acima citada.

V”- No dia 16/08/2018 a Presidente do CME —— Conselho Municipal de Educação, Sra.

Débora Kristyna Silva exauriu despacho administrativo a Assessoria Juridica, no

qual consta que o processo nº 3150/2018, refere-se a Prestação de Contas relativa ao

Termo de Fomento nº 001/2018, firmado com a Associação da Escola de lº e 2º

Graus “Família Rural de Ecoporanga", referente a 2ª Parcela no valor de R$

30.000,00 (trinta mil reais), e, após análise técnica contábil oriunda da Secretaria de

Finanças, foram descritos alguns pontos importantes que devem ser levados em

consideração, conforme descritos no Despacho Administrativo Confeccionado pelo

Secretário Municipal de Finanças, Sr. Edion dos Santos Almeida, datado em

16/08/2018. e ainda, encaminhou a Assessoria Jurídica para que analisa—lo e emitir

um parecer jurídico opinativo acerca da APROVAÇÃO OU NÃO APROVAÇÃO

da referida prestação de contas de acordo com todos os documentos anexado.

11- DA ANÁLISE :

1- Observamos que dentre os 'itens apontados pela Presidente da Comissão de

Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as organizações da sociedade

civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins no Parecer nº 003/2018 e analisando as

documentações juntadas pelo Diretor da Escola F amília Rural, Sr. João Batista Neto,

apenas o carimbo do protocolo continua no anexo indevido e & prestacao de contas está

de maneira desorganizada sendo que estas supostas irregularidades podem ser
supridas.

2— No Parecer nº 008/2018 do Conselho Municipal de Educação consta que a juntada

dos documentos foi realizada, porém não sanou todas as pendências do processo

3150/2018, elencadas pela Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das

parcerias firmadas com as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa

Martins, sendo que somente o carimbo do protocolo continua no anexo indevido e a

gestação de contas está de maneira desorganizada. e, supostas irregularidades podem
ser supridas.
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3 - O Presidente da Associação da. Escola de lª e ?.U Graus “Família Rural de

Ecoporanga" atendeu ao solicitado pelos membros do Conselho Municipal de

Educação, juntando as declarações, solicitadas na Reunião Extraordinária do Conselho

Municipal de Educacão realizada no dia 26/06/2018, às 131130min na SMEC, conforme

Ata anexa ao processo.

4— Na reunião Extraordineb'ia realizada no dia 16/07/2018, às 09h30min na SMEC,

presente a Sra. Sirlene Leite da Costa — Chefe de Gabinete, a Presidente da Comissão de

Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as organizações da sociedade

civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins, a Presidente do Conselho Municipal de

Educação, Sra. Débora Kristyna Silva e demais membros, na qual, foi realizada a leitura

do Parecer nº 007/2018 do Conselho Municipal de Educação, referente ao Termo de

Fomento e da Ata anterior referente ao dia 26/06/2018, onde foi solicitado algumas

declarações justificando alguns pagamentos realizados com o dinheiro do Termo de

Fomento, convidando o Presidente, a Diretora, a Pedagoga e 01 (um) professor

representando os demais funcionários da Associação da Escola de 1“ e 20 Graus Familia

Rural de Ecoporanga para uma reunião extraordinária para o dia 17/07/2018 as 091100

na SMEC, considerando que já tinha sido realizada duas reuniões extraordinárias e ª

documentos iuntados na prestação de contas não foram suficientes para aprovação da

mesma., conforme Ata anexa ao processo.

5 —— Todos os documentos solicitados tanto pela Presidente da Comissão de

Monitoramento e Avaliação das parcerias firmados com as organizações da sociedade

civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins, quanto pela Presidente do Conselho Municipal de

Educação, Sra. Debora Kristyna Silva foram juntados no processo.

6 —— Não houve a notificação nos termos do caput do art. 70 da Lei Federal n“

13.019/2014, na qual estabelece no ªl" o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para

sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, e, por outro lado, a AEFRE também

não solicitou a concessão de prazo por escrito.

7 — Na reunião Extraordinária realizada no dia 17/07/2018, às 091100min na SMEC.

presente a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Sra. Débora líristyna Silva,

a Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com as

organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins, o Presidente da
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AEFRE, a tesoureiro da AEFRE, o tecnico em contabilidade da AEFRE, a Secretaria

Municipal de Educação, Sra. Nilda Dutra Ribeiro dos Santos, o professor Jardel Rúbfiºª

representante da AEFRE, 12 (doze) membros do Conselho Municipal de Educação, na

qual fora pontuado o seguinte:

— A Presidente do CME informou que a reunião é de caráter extraordinária e que era

preciso dar um parecer tina! sobre a prestação de contas da AEFRB, conforme processo

nº 3150/2018;

- A Presidente do CME informou que a função do Conselho é deliberativa, e que, diante

do Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias Ermadas com as

organizações da sociedade civil, a Prestação de Contas não poderá ser aprovada.

Ademais, não se deveria aprovar a prestação de contas com ressalvas, como

aconteceu na lª (Primeira) Parcela;

- O Presidente da AEFRB frisou que o Termo de Fomento “pegou” muita gente sem

preparo ou sem habilidade e que já havia dito isso ao Prefeito. Informou também que

apesar de não ter conhecimento total sobre as regras do Termo de Fomento, não quer

que seja aprovado algo que esteja irregular, propôs que unidos resolveríamos essa

situação.

— A, Conselheira Vanete Gregório Batista Souza disse que a nossa vida é de aprendizado,

uma vez que aprovamos itens que não constam, seremos prejudicados. Informou que e

preciso pedir ajuda, ter cuidado ao fazer uma prestação de contas, que precisa fazer o

certo, como manda a legislação, ou seriam prejudicados futuramente, pois tudo é muito

IIOVO .

— 0 T écnieo Contábil que presta serviços a AEFRE, Sr. Renato Felicissimo Soares.

informou que faz a prestação de contas para ajudar a escola e que sua responsabilidade e

pela folha de pagamento, e, está disposto a assinar qualquer declaração que comprove

que não tem desvio de dinheiro.

- A Presidente do CME informou que a prestação de contas da 2" (Segunda) Parcela

não está dentro das normas do Termo de Fomento, vez que são 10 (dez) parceias a

pagar, sendo contemplados os meses de fevereiro a novembro/2018.
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- A Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com

as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins, explicou que a

AEFRE pode ser “terceiro setor", pode e deve recorrer a outras entidades para obter

recursos e arrecadar fundos, e que muitas entidades ficam focadas nos recursos

disponibilizados pelo Poder Público. Explicou também que sabe das dificuldades, e que

a acerca de nossa conduta e responsabilidade, o Tribunal de Contas não conhece

idoneidade de cada. um (membros do Conselho). Quanto o Tribunal de Contas

encontram erros, eles vem e aplicam penalidade. A Sra. Flávia orientou que & AEFRE

precisa estar atenta as questões contidas na legislação em vigor e no Termo de Fomento,

SUGERINDO que & AEFRE precisa devolver os valores pagos (em relação a 2ª parcela

do Repasse do Fomento), por despesas indevidas ou não contempladas no mesmo.

- O CME após a análise da lª (Primeira) Parcela da Prestação de Contas, buscou

conhecer o Termo e suas aplicabilidades. Diante do exposto, foram mais criteriosos na.

apreciação da 2“ (Segunda) parcela do Fomento.

— O Conselheiro Lenilson Pereira da, Silva, manifestou pela Não Aprovação da prestação

de contas da 2ª Parcela pelo motivo de a mesma conter elementos suficientes para tal,

por exemplo:' a emissão de um único cheque contemplando diversas despesas de
natureza diferente, e ainda:

1— Ausência da Cópia do Termo de Fomento;

2— Divergência na Declaração de Cumprimento dos Objetivos previstos por

parcelas — “Consta o início de janeiro de 2018 a dezembro de 2018”, enquanto

no item 4,1, do Plano de Trabalho — “Consta data de fevereiro de 2018 a
novembro de 2018“;

3— Listagem da Folha de Pagamento abrangendo o mês de fevereiro de 2018 e
março de 2018;

4- Divergência na informação da Data do Repasse Financeiro. onde consta

25/04/2018, e no Extrato Bancário consta 18/05/2018;

5- Ausência da Relação Nominal de Alunos.

- A Tesoureira da AEFRE, Sra. Marlene Cândido argumentou que, “já que o CME

aprovou a lª (Primeira) prestação de contas, que o mesmo devolva os valores. Eu não
devolve”.
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— Diante da fala da Tesoureira, a Presidente do CME considerou que não havia mais

necessidade de continuar a discussão e manter a decisão proferida inicialmente, que foi

pela NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2" PARCELA DOTERMO. '
- A Secretária Municipal de Educação. Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos, explicou que

conversou com o eir-Diretor da EMEF “Família Rural” de Ecoporanga, Sr. João Batista

Neto, e entregou o relatório com as devidas observações e o Decreto. A Secretária ainda

argumentou que O processo de prestação de contas não “fica na secretaria e nem com o

Prefeito.

— A Presidente do CME deixou claro que o processo de prestação de contas não tica

preso ao Conselho, e que o desejo é resolver a questão em tempo hábiL e que pediu

ajuda a várias pessoas experientes em prestação de contas, a exemplo da Srta. Dinéia

Argolo, Sirlene Leite e Lenilson Pereira, afirmando ainda que foi usado meios legais,

como juntada de documentos.

- A Conselheira Valdete Leonídio Pereira, orientou que o papel da Associação é buscar

recursos para a escola, e que o Termo de Fomento será uma contribuição a mais para a

AEFRE, e que teve o cuidado e elaborou uma cartilha com as orientações sobre 0

Termo de Fomento.

— O professor da AEFRE, Jardel, comentou que não sabia da parte do relatório. “Não

sabia mesmo", fazendo ainda um apelo, falando do amor que sente pela escola, e que

alguém precisa fazer alguma coisa para resolver a situação, citando uma parábola, que

no entendimento dos conselheiros, soou como uma indução & erro, sob uso da emoção.

— A Conselheira Dulcilândia argumentou que em todas as reuniões existe o momento

espiritual! de reflexão e oração, muito respeito, porque sabe a quem buscar. Explicou

ainda que diante da lei, existe o certo e () errado, que precisam fazer o certo.

— Na votação da prestação de contas da 2ª Parcela do Termo de Fomento, a

Presidente convocou individualmente cada um dos membros para declarar verbalmente

o voto, sendo que votaram 11 (onze) membros, decidindo, por mranimidadc, pela

NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª“ SEGUNDA
PARCELA DO TERMO DE FOMENTO.
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- A Presidente do CME esclareceu que nenhum membro do CME usou de rna-fe na

avaliação e análise das prestações de contas da AEFRE, e disse ao presidente da

AEPRE, disse que o CME está disposto a acolher qualquer recurso que visa amparar

legalmente a realização de um novo parecer.

- No dia 17/08/2018, às 07h30min no gabinete do Presidente da Câmara Municipal de

Ecoporanga/ÉS. Sr. Robério Pinheiro Rodrigues, aconteceu uma reunião onde estavam

presentes: Vereador Robério, Diretora e demais funcionários da Câmara, a Secretária

Municipal de Educação, Sra, Nilda Dutra Ribeiro, a Presidente do CME, Sra. Débora

Kristyna Silva e demais representantes do Conselho, o Presidente do AEPRE, o

professor da AEFRE. Jardel Camille Ross e demais funcionários da AEFRE, na qual:

— A Secretária Municipal de Educação, Sra. Nilda Dutra Ribeiro Santos agradeceu o

Vereador Robério por atender e falou sobre o andamento do processo de prestação de

contas da AEFRE, e que em nenhum momento ninguém agiu de ina-fe.

— O Vereador Sr. Robério falou da lei orgânica e das penalidades sobre o não

cumprimento dos prazos.

- A Presidente do CME, Sra. Debora, falou das reuniões extraordinárias realizadas pelo

Conselho, com o intuito de resolver a questão, na lª Prestação, foi um equívoco,

aprovamos a prestação de contas com ressalvas na expectativa que na 2ª prestação os

problemas seriam devidamente "corrigidos, mas não foram atendidas as solicitações que

foram analisadas pelo Conselho. Os membros do Conselho pensou também em se

resguardar, uma vez que se trata em cumprimento da Lei do Termo de Fomento. Na

reunião do dia 17/07 deixamos claro & A'EFRE que estamos dispostos a acolher

qualquer recursos que visa amparar legalmente a realização de um novo parecer.

A Associação precisa buscar novos recursos iinanceiros, considerando que ela faz parte

do Terceiro Setor.

— o Presidente da AEFRE explicou que em nenhum momento, ficou parado, e que

precisam de um novo caminho.
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— a Conselheira Dulcilândia Freitas Pereira da Silva fala da sua insatisfação e

preocupação com essa situação e almeja sair daqui com um direciona-inscrito e acredita

nessa possibilidade.

- A Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com

as organizações da sociedade civil, Sra. Flávia Mara Costa Martins fez um relato sobre

o que ela aprendeu sobre o Termo de Fomento, é preciso começar tudo de novo.
devolver dinheiro, sendo assim vai para () jurídico e faz uma notificação por 45 dias e

assim que procede conforme conhecimentos que adquiriu sobre essa lei.

- A pedido do professor da AEFRE, Jardel, “foi feita a leitura da ata no dia 17/07/2018.

— O Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga pediu um prazo de 10 (dez) dias

úteis, e vai ver com sua equipe — lº O juridico junto com a Câmara para tentar resolver,

— 2ª Devolver a escola.

— A Secretária, Municipal de Educação, Sra. Nilda Dutra Ribeiro. suscitou como

exemplo a Pestalozzi, que encerra contrato todos os anos, ao contrário da AEFRE que

não encerra o contrato por falta de verba.

- O Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga pediu ao professor Jardel para

reunir com a escola e falar da situação.

- O Presidente da Associação fala da preocupação com as aulas, mas o professor disse

que o momento não precisa se preocupar.

- O Vereador Robério disse que é preciso pensar com cautela e ver duas soluções. Plano

A— Resolver & situação sem devolver a escola; Plano B— Passar a escola para o

Município »» Fazer um Projeto de Lei.

- Ficou marcada uma nova reunião para o dia 03/09/20l 8, as 07:30 hrs.

8 -— Acompanhando o Conselheiro Lenilson Pereira da Silva que manifestou pela Não

Aprovação da prestação de eontas da 2“ Parcela pelo motivo de a mesma conter

elementos suficientes para tal, por exemplo: a emissão de um unico cheque

contemplando diversas despesas de natureza diferente, o Parecer n" 008/2018 do

Conselho Municipal de Educação consta o seguinte:
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1- Ausência da Cópia do Termo de Fontenro;

2— Divergência na Declaração de Cumprimento dos Objetivos previstos por

parcelas »— “Consta o início de janeiro de 2018 a dezembro de 2018“, enquanto

no item 4.1, do Plano de Trabalho — “Consta data de fevereiro de 2018 a

novembro de 2018”;

3— Listagem da Folha de Pagamento abrangendo o mês de fevereiro de 2018 e

março de 2018;

4- Divergência na informação da Data do RepaSSe Financeiro, onde consta

25/04/2018, e no Extrato Bancário consta 18/05/2018;

5— Ausência da Relação Nominal de Alunos.

— Quanto & Ausência da Cópia do Termo de Fomento, tal obrigação é oriunda do

Checklist, constante no Anexo I da Prestação de Contas por parcela -— Termo de

Fomento nº 001/2018, devendo ser anexada aos autos.

— Quanto a Divergência na Declaração de Cumprimento dos Objetivos previstos por

parcelas — “Consta o início de janeiro de 2018 a dezembro de 2018", enquanto no item

41 do Plano de Trabalho — “Consta data de fevereiro de 2018 a novembro de 2018”,

porém, o plano de trabalho foi alterado vez que antes constava & vigência de

01/01/2018 de 2018 a 31/12/2018 de 2018 (publicação no DIO-ES no dia 20/02/2018)—

plano de trabalho constante no processo 7693/2017, protocolado no dia 08/12/2011

sendo que no dia 01/03/2018. publicaram uma errata no DIO-ES alterando a vigência

que para 20/02/2018 a 31/12/2018. sendo que o cronoarama de desembolso e' que

corresponde de fevereiro de 2018 a novembro de 2018. No caso da divergência, em

específico, resulta da alteração do plano de trabalho—.

- Quanto a Listagem da Folha de Pagamento abrangendo o mês de fevereiro de 2018 e

março de 2.018. A listagem da folha de pagamento do mês de março de 2018 estava

no processo, para conferência da GFIP, vez que foi realizado o pagamento da GPS

(INSS) e do FGTS do mês de março.

- Quanto a divergência na informação da Data do Repasse Financeiro, onde consta

25/04/2018, e no Extrato Bancário consta 18/05/2018. Trata—se de mero erro

material, vez que a data correta é a constante no Extrato Bancário, qual seja,
18/05/2018.
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- Quanto a ausência da Relação Nominal de Alunos, não há previsão que deve ser

apresentada no Termo de Fomento, sendo que, inclusive, fora juntado no processo

n“ 7693/2017, decorrente do Chamamento Público — Inexigibilidade.

9— O Secretário Municipal de Finanças, Sr. Edion dos Santos Almeida, após análise

técnica contábil, mencionou alguns pontos:

o As movimentações financeiras deste termo se podem ser efetuadas por

transferências eletrônicas, não podendo ser efetuado pagamentos em espécie a,

não ser que esteja no Termo de Fomento e quando o uso deste deve ser

justificável conforme a Lei 13.019/2014;

Quanto a esse ponto, o art. 53 da Lei 13.019/2014 dispõe que:

“Toda a movín'wmação de recursos no âmbito da parceria
será realizada nredícmle transferência eletrônica sujeita à
identificação do beneficiário final e. à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária. "

Já o 52º do referido artigo, traz a seguinte ressalva:

gS'Zº. Demonsrrada a I'mJOSSÍZJÍÍÍCÍCHÍB laica de _Jaemnenlo. _ ] L.
mediante rrcm.s_íferência elerrónica, o termo de
colaboração ou de fomento poderá admitir a realização
de pagamemos em espécie.

Os pagamentos da AEFRE, bem como as outras entidades que recebem recursos da

Municipalidade através do Termo de Fomento, ainda não realizam pagamento por

transferência eletrônica, utilizando sempre cheque nominal.

. Deve ser aberta uma conta específica para a administração de todo esse recurso e

a conta deve ser isenta de tarifa bancária conforme a Lei 13.019/2014;
Pl

«Quanto a esse ponto, identi'l'ieamos, que a AEFRE possui apenas Ol (uma) conta, a

qual foi mencionada no Termo de Fomento, qual seja, conta corrente nº 5.338—4,

Banco do Brasil, ou seja, conta especifica.

Quanto a questão da isenção da tarifa bancaria, o Presidente da AEFRE entregou

um pedido junto ao Banco do Brasil no dia 23/08/20l8 ao gerente da agência, Sr.

Rodrigo, pleiteando a isenção das tarifas& o qual esta pendente de análise. Outra
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alternativa seria a transferência da conta para o Banestes SIA, caso houver a

isenção das tarifas pela instituição I;)ancáriaª

' A utilização de cheque para pagamento de encargos no valor global, não

identifica que está pagando os honorários contábeig

-C0111 o cheque nº 852558, no valor de R$ 9.274,28 (Nove mil, duzentos e setenta e

quatro reais e vinte e oito centavos) foi pago & GPS (competência 03/2018) no valor

de R$ 5.470,52 (Cinco mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos),

FGTS (competência 02/2018) no valor de R$ 1.448,34 (Hum mil, quatrocentos e

quarenta e oito reais e trinta e quatro centos), FGTS (competência 03/2018") no vaior

de R$ 1.555,42 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois

centavos) e honorários contábeis no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), valores

que somados, correspondem ao valor integral do cheque. Ressalta—se que em que

pese ter sido utilizado 01 (um) único cheque para pagamento de 03 (três) tipos

de obrigações diferentes, não lioªdesvio de finalidade, pois o Termo de
Fomento prevê que pode ser pagos tais encargos e os honorários contábeis.

' Os honorários contábeis na Nota Fiscal estão maior que o do Plano de Trabalho.

- Quanto a esse ponto, o técnico contábil Renato Feiicissimo Soares informou que

os honorários contábeis são reajustados todo ano em janeiro, sendo que no Plano de

Trabalho, onde consta o valor mensal de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

trata—se de uma estimativa.

Tal entendimento deriva do inciso V do art. 25 do Decreto Federal nº 8726/2016,

vejamos:

Art. 25. Para a celebração da parceria, a administração
pública federal cor-evocam (: orgoniaação da sociedade civil
selecionada para, no prazo de quinze dias. apresentar o seu
plano de trabalho. que deverá corner, no mínimo. os seguintes
elementos:

V - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem
realizadas na execução das ações, ínciuindo os eric-furos
sociais e tªbalhisms e a discriminação dos custos indiretas
necessários à execução do objeto;
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«" Divergência na informação da Data, do Repasse Financeiro, onde consta

25/04/2018, e no Extrato Bancário consta lll/Oã/ZOlS;

3— Que & AEFRE observe e se necessário, faça uma alteração no Termo do Fomento, no

sentindo de que os profissionais obedeçam a questão da acumulação de cargos, devendo

a Secretaria Municipal de Educação fiscalizar quanto a esse ponto, altere o Plano de

Trabalho, fazendo constar a carga horária dos profissionaie, e ainda, vincule os salários

dos profissionais de acordo com convenções coletivas de trabalho, conforme

estabelecido no inciso Il do art. 42 do Decreto Federal nº 8326/2016, e ainda, na alínea

“b“ do inciso [ do art. 57 do Decreto Municipal n“ 6131/2017, referi-ros:

“Art. 42. Poderão ser pagas com recursos vinculados à
parceria ar despems' corn ren-mnercrçrãu da equipe de trabalho.
inc/mire de pessoal próprio da organização cla sociedade civil,
durante a vigência cla parceria, podendo coniemplar as
clesggesas com pegamenior de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Gerar-Hic: do Tempo de Serviço - FGTS. _fériasz
déCÍliNJ—ÍEI'CÉÍFO mlária salários proporcionais, verbas
rescisórias e denmis encargus sociais e fra/mlhistcrr, desde que
tais valores:

1 — estejam ,rJrevis/ar no plano de fralmllm e sejam
proporcionais ao termo efe/írcmen/e dedicado à parceria; e

II - sejam cainpariveir com 0 velar de mercado e observem es
acordes e as convenções coletivas de ira/Jail“: e. em seu valor
bruta e individual, 0 mm da remuneração do Poder Executivo
federal. "

“Art. 57. Poderão ser pagas con: recmªscs vinculado.? à
parceria, desde que aprovadas no plano de lrabullie“). as
despesa.? com:

[* Remuneração da equipe diriremªionada no plano de "cbn/lm.
inclusive de perene! próprio n'a organização da Sociedade civil,
durante a vigência da pcirceric'i, ecmpreemclençlc as (imperar
ceu? pagamei'ims (le impar/cr. cor:/rilazriçrões sociais. F undo de
Garantia do Terripo de Serviço —— FGTS, férias, décimo-terceira
salário. salah-ias properi'iunais, verbas rescisóriay e demais
encargos raciais e iralmlliislas. desde que tais rca/lares:
a) correspondam às“ ('iiíviclacles previstas para a
consecução do alg/'em e ci qunliflccçrãa técnica iiecesxrária para
a execução clajimção (: ser desempenlmda:
l)) sejam cºmpatíveis com o valor de mercurio e observei-n
às «cerdas e as convenções «:.-eletivas de trabalhe e, em seu
valor bruto e individual não ultrapasse o tem da renmi-iemçâo
do chefe do Poder Etecurlvo Municipal.
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4 — Seja acertado os honorários contábeis, através de contrato/negociação do prestador

de serviço, vez que no Plano de Trabalho, apesar de ser estimativo, consta o valor de R$

760,00 (Setecentos e sessenta reais), sendo que no mês de janeiro/2018 e

fevereiro/Zill 8, foi pago o valor de R$770,00 (Setecentos e setenta reais), totalizando

R$ l.540,00 (Hum mil, quinhentos e quarenta reais), e, no mês de março/2018, foi pago

o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais).

Sugerimos que seja efetuado o pagamento dos honorários contábeis em nome do

prestador de serviço e não de terceiros, através de cheque nominal.

5 — Seja retificado o Termo de Fomento, no sentido de excluir a obrigação da AEFRE

de efetuar o pagamento de multas e juros sem Utilizar o recurso oriundo do Termo, vez

que a vedação legal que existia, qual seja, art. 45, inciso IX, alínea “a“ fora revogado,

ou seja, não existe mais a vedação legal em efetuar o pagamento de multas e iuros com

o recurso do Termo de Fomento.

6- Existe um diferencial entre Vigência e Cronograma de desembolso, e seria um erro

colocarª a vigência atrelada ao mesmo pois poderia inviabilizar um ou outro repasse em

caao de atraso de ambas as partes pactuadas.

A Vigência define o período no qual o recurso pode ser utilizado junto ao objeto

pactuado, ou seja ele precisa informar de quando até quando podera ser utilizado o

recurso previsto no plano de trabalho.

Já o Cronograma de desembolso, informa a PREVISÃO de quando o poder público irá

realizar o repasse, ou seja, pode haver uma parcela que & depositada em outubro para ser
utilizada até novembro.

Se a vigência ficar restrita o recurso fatalmente ou será utilizado fora do prazo ou não

será possivel utiliza—lo. Por isso repasses feitos em Dezembro são tão deli—cados pois

uma parcela depositada apos 20/ 12 teria pouca utilidade prática de ser utilizado bent

como poderia ser utilizado erroneamente, acarretando erros e devoluções.

Os Termos de Fomento que vencem em dezembro, por exemplo, caso não seja possível

haver repasse em tempo hábil, é feito um aditivo de 30 dias em média para que as

contas referentes ao período possam ser honrados sem configurar uso indevido.
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Nos casos em que não permite pai'alisa'ição de:; serviços. por serem de caráter contínuo. 0— “GE:—Drica
que inviabiliza lapsos de repasses de recursos muito longos e entre períodos de férias, J

pois mesmo a maioria das usuários não estarem frequentando. o serviço deve estar

dispónível mesmo em outras esferas de atendimento, seja em encaminhamenlos,

triagem, avaliações &: planejamentos.

7— Que os membrºs do Canselho e demais interessados, vão até o Tribunal de Contas do

Estado do Espírito Santo, para que obtenham Orientações sobre possíveis dúvidas e

decisões.
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PREFEFFURA ªMUN'lClPAL DE ECOPORANGA

ESTA-DO oo ESPÍRFFO SANTO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ªmónio go CONSELHQ MQNICIPAL ge EDUCAÇÃO D_E
ECOPORANGAIES- BIÉNIO (DEZEMBRO 2017/2019) da reunião realizada aos

(três) dias do mês de setembro do ano de 2018. (dois mil e dezoito), às 7 horas (sete

horas e quarenta minutos) no gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Ecoporanga/ES, o Vereador, Srª Robério Pinheiro Rodrigues conforme combinado

na reunião do dia 17/08/2018 que prontamente nos atendeu e se dispôs em colocar

uma equipe técnica e Assessoria Jurídica junto com a Câmara para resolver esta

questão. Dando inicio a pauta do dia, o Vereador, Srº Robério falou do empenho da

Assessoria Juridica, através da Drª Josimayra Aparecida Magalhães de Oliveira e

da Srtª Dineia Freitas de Argõio - Presidente da Associação Pestalozzi de
Ecoporanga—ES. A seguir comentou da reunião anterior sobre a análise dos

Documentos da Prestação de Contas da AEFRE- Associação da Escola de 1º e

2º Graus "Familia Rural de Eeeporanga/ES" Processo nº 1890I2018, referente a 1ª

(primeira) parcela — Fevereiro/2018 dos itens que não estavam dentro dos requisitos

do Termo de Fomento que foi aprovada sem ressalvas- Processo nº 315012018 da

Prestação de Contas AEFRE- Associação da Escola de tº e 2“ Graus “Família Rural

de Ecoporanga/ES", 2ª (segunda) parcela '— Março/2018, que causaram a
reprovação da Prestação de Contas AEFRE- Associação da Escola de 1ªJ e 2ª Graus

“Família Rural de Ecoporanga/ES". O vereador Srª Robério passou a palavra a Drª

Josimayra que explanou cada item através do daiashowjuntamente com Srtª Dinéia

Freitas de Argolo. Ao explicar cada item foi sugerido que algumas providências

sejam tomadas, tanto por parte do CME e quanto a AEFRE. A presidente do CME

Srª Debora Kristyna Silva comenta que tudo é Urgente, e que além de participar do

Conselho, todos os conselheiros, tem várias atividades diárias a executar,
considerando que todos estão envolvidos no Desfile Civico de 7 de setembro, e irá

convocar os conselheiros para uma reunião extraordinária na SMEC no dia 13/09

as 9h, e até quinta—feira, uma vez que foi sugerido para o CME encaminhar o

Processo para a Assessoria Jurídica da Prefeitura. A conseiheira Dulciiândia Freitas

Pereira da Silva informa que pegou o Processo hoje (03/09/18) na Assessoria

Juridica às 7h30min. a pedido da Secretaria Municipal de Educação Srª Nilda Dutra

Ribeiro. A presidente do CME pede Orientação A Drª Josimayra sobre quais os

procedimentos tomar daqui para frente e quais são os prazos? estas sugestões

Rua Suelen Dios Mendonça. lil). Curi-lm. Écopurangmíífa. CEP: 253860001]. Twieiux: [271 3755 1.168. e.mail: curetacupmangaªhuunailmum
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podem ser anexadas ao processo? A presidente fala que tudo que o conselho

queria era um embasamento legal para esta decisão, essa era a nossa intenção; e
isto não foi compreendido pelo jurídico da prefeitura conforme o relato do Drº

Benicio. A presidente Débora vai olhar o Regimento e vamos entrar com as

providências cabíveis e retornar a Câmara para avaliar o nosso Parecer Final.

Entende que houve um vício, revogar a decisão baseada no prazo e encaminhar ao

Juridico para embasar esta decisão, e quanto a notificação da Associação e
Secretaria de Educação tem autonomia. Pedir 45 dias. Recurso final 30 dias. Pedir

a Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias Ermadas

com as organizações da Sociedade Civil- OSC, Sra, Flávia Mara Costa Martins para
Sanar as dúvidas com enbasamento legal e encaminhar ao CME. A Secretária

Municipal de Educação, Srª Nilda Dutra Ribeiro informa que o orçamento tem o

prazo até 30/10/18 e a escola até o momento não se manifestou. O Vereador, Srº

Robério parabenizou o professor Jardel pela iniciativa de não suspender as aulas e

pelo combinado de reunir com o s pais e explicar a situação. O Professor Jardel fala

sobre os comentários que não partiu da escola, .e sim, por certos pais, dizendo que a

questão era política. A mãe de aluno, a Senhora Nara Bacelar Rocha Seidel que

também faz parte do CME, afirmou, que, em nenhum momento falou sobre questão

política, A escola ficou imparcial. Dinéia Argôlo disse que desde quando ela
trabalhou na prefeitura apreciando “Prestação de Contas”, a'escola Familia recebia

convênio. e eles não realizavam as Prestações de Contas de acordo com as

normas, sempre precisava chama—los para concertar ou trazer alguns documentos

que se fazia necessário. O Vereador, Srº Robério, disse que o Legislativo fez a sua

parte, sua equipe técnica juntamente com a Dinéia Argolo Fizeram a sua parte, e

agora Cabe ao prefeito estruturar a Secretaria Municipal de Educação Nada mais a

tratar às 9h36min encerra—se a reunião assinada por mim, Dulcilândia Freitas

Pereira da e demais conselheiros presentes. Em Tempo : 9 Conselho jeoide

encªminhar o Processo 3150/2018 para a Sooretamª Municipal de Educa—cm
Cultura Srª Nilda Dutra Ribeiro Santos para providências cabíveis.

Anexo 0 Relatório de Análise da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de

Vereadores de Ecoporanga/ES. ?aiwng—k ªªªªªªªªªwkíkqâªkªw ,
&?in bord ao atirª ao:/ÃÃJ %” Wolf) © .,,(aª f %%lu & msm&” WHRua uu “ e “dança. .o- o Ecíâmmnga- ES. CEP: 29650 1300 Telefax (277 STi-55 1368. email: cmeecoporaugaªhotmail com
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE ECOPORANGAIES - BIÉNIO (Dezembro 2017I2019) realizada

aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2018, (dois mil e dezoito), às 9

horas (nove horas) na sala do setor Pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação, localizado à Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 Centro - Ecoporanga/ES.

A Presidente do Conselho Débora Kristyna Silva deu abertura à reunião,
agradecendo a presença de todos e a presença da Presidente da Associação
Pestalozzi Srta. Dinéia Freitas de Argolo. Em seguida reflexão do Salmos 125 pela

conselheira Dulciilãndia Freitas Pereira da Silva, prosseguiu realizando a leitura do

Relatório da reunião do dia 03/09/2019, onde foi aprovado, em tempo, o
encaminhamento do processo sob nº. 3150 de 04 de junho de 2018 da AEFRE -

Associação da Escola de 1º e 2º Graus "Família Rurai de Ecoporanga/ES", será

encaminhado a Secretária Municipal de Educação e Cultura a Sra. Nilda Dutra

Ribeiro Santos, após decisão dos conselheiros. A presidente informou sobre o

combinado da reunião do dia 03/09/18, que juntamente com a conselheira
Duicillândia retornaria a Câmara Municipal de Vereadores para a elaboração de um

documento (indicação) dentro das orientações do Relatório Sugestivo para
encaminhamento do processo a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de

Ecoporanga/ES, A Srta. Dinéia Argolo que participou da reunião a pedido da

presidente por ter experiência em Prestação de Contas, afirmou que tudo é muito

novo, e todos os envolvidos precisam buscar conhecimento sobre o Termo de

Fomento. O Conselho Municipal de Educação deliberou sobre o retorno do processo

Nº 3150/2018 para a Secretária Municipal de Educação e Cultura de
Ecoporanga/ES, para que sejam tomadas a medidas cabíveis. A presidente do
Conselho Municipal a Sra Débora Kristyna Silva e a Conselheira Dulcilândia Freitas

da Silva pediram o desligamento do Conselho a partir da presente data. Não
havendo nada mais a relatar encerrou a reunião às 11h com assinatura dos

presentes. “Mªªs—BE? % “jªvªeeªxx KML. iai .; ) &kumkkm
A n, «.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRleãâso ADMINISTRATIVQ Nº 3150/3918

pos:Membros do Conselho Municipal de Educação de EcoporangalES.
A: Ilma. Secretária Municipal de EducaçãoeCultura de Ecoporanga.
Sra. NILDA DUTRA RIBEIRO SANTOS

INDICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Nº 001/2018

Após emissão do Parecer nº 008/2018, dia 17 de julho de 2018,
encaminhamos o Processo nº 315012018 para a Secretária Municipal de
Educação e Cultura de Ecoporanga, Senhora Nilda Dutra Ribeiro Santos.

O referido Processo nº 315012018, retornou para o Conselho Municipal de
Educação, com a sugestão da Secretária Municipal de Educação, de
encaminhar o Processo nº 315012018, para Assessoria Jurídica desta
Municipalidade;de onde o Processo nº 3150/2018 retornou para Conselho
Municipal de Educação, sem uma contribuição devida.

Neste período de idas e vindas do referido Processo nº 31501201 8, o Conselho
Municipal de Educação foi acolhido pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, onde o mesmo disponibilizou sua Assessoria Jurídica para
apreciar o referido Processo nº 3150/2018. Após uma análise criteriosa, esta
Assessoria Juridica emitiu um Relatório de Análise (em anexo), o qual foi
entregue, no dia 03 de setembro de 2018, conforme Relatório elaborado pela
Secretária do Conselho Municipal de Educação.

Dentre as diversas sugestões, a Assessoria Jurídica da Câmara de
Vereadores, concluiu que o Processo nº 3150I2018 não causou dano
financeiro aos cofres públicos, e que não houve desvio de finalidade de
acordo com os objetivos do Termo de Fomento nº 001/2018, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Ecoporanga e a Associação da Escola de 1º e 2ª
Graus “Familia Rural de Ecoporanga”, mas o mesmo apresenta várias
inconsistências burocráticas.

Tendo em vista que o conselho Municipal de Educação, se reuniu em mais
uma reunião extraordinária, no dia 13 de setembro de 2018, as 09h, na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo decidido por aclamação
individualmente por cada Membro do Conselho Municipal de Educação (Ata
em Anexo), em retornar com este Processo nº315012018 para Secretária
Municipal de Educação e Cultura, senhora Nilda Dutra Ribeiro Santos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Encaminhamos para Secretária Municipal de Educação, para providências
cabíveis, que entender necessário para elucidar o presente Processo
nº3150/2018, inclusive, caso assim entenda, encaminhe os autos a
Assessoria Jurídica da Municipalidade para Análise sobre os Pontos

apontados no Relatório (em anexo).

Ressaltamos ainda que, esta Secretária Municipal de Educação e Cultura na
condição de Gestora do Termo de Fomento nº001I2018, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Ecoporanga e Associação da Escola de 1ª e 2º Graus
“Familia Rural de Ecoporanga", tem Autonomia e Poder Decisório para que,
com'base nas orientações da Assessoria Jurídica, possa dar continuidade na
Tramitação dos Autos, ainda que este Conselho Municipal de Educação tenha
manifestado anteriormente através do Parecer nº 008I2018 pela “Não
Aprovação” da Prestação de Contas, referente a 2ª Parcela do Termo de

Fomento nº 001/2018.

Diante do exposto, considerando que a referida prestação de Contas foi
protocolada no dia 04 de junho de 2018, ou seja, há mais de 03 meses, sendo
que até o presente momento, não houve efetivamente, sua finalização, torna-
se imprescindível e de extrema urgência que esta Secretária Municipal de
Educação e Cultura, senhora Nilda Dutra Ribeiro Santos, com base no citado
no parágrafo anterior, emita um Parecer Conclusivo, sobre o Processo nº
3150/2018, sem que os autos retornem ao Conselho Municipal de Educação,
vez que o retorno dos autos a este Conselho Municipal de Educação poderá

acarretar, inevitavelmente, a morosidade dos autos.

Segue esta iNDICAÇÃO DO CONSELHO MUNlCIPAL DE EDUCAÇÃO,
Nº001I2018, assinada pelos Membros dos Conselhos Municipal de Educação,
presente nesta“ Reunião Extraordinária, do dia 13 de setembro de 2018,

quinta-feira. ,f—«.f—»Q,_m_ “ri-aa; & _ %çàgªk ($b? &)».wa (JJ—j
b&ªmººá &)“ Sªiª-735]??? N&awxíslx)“ 'RJQE.Ç:,É,.kC1£Çª—€f QNMYQWáKWÁQ—g

(mmº-ª- I! ? % CMLQ ªªah/(,; (UL Teª JLC ªki,/í _,!âfx, éªãbhãnmºf ' ”f
LL “ªmazºn da, mg.,

#.alº—«lªh? &""àªtai-íªgtliík.fuiii) 'É). lei,-ira, ,

., , ._ . U |“; €.— 'W,: “Í Gªbº; #MSLMIÇÇ ,, Q ,



((&-193% de Ecº

fªfa, “1 =Oia
( Hein,,

Qªrejêítum cíe Ecoporanga

Estado db EEspz'n'to Santo

? nous—=º

FOLHA Nº & =[:——-—-—7"'_"' &

PROCESSO Nº /

_ob

RUBRICA

Encaminhe-se ao Setor de Educação para providencias legais.
Ecoporanga 13 de Setembro 2018

Prefeiqtgííumapal

“__“;“._..w,,___.., ,,,,,,__....._. L,”


