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Biguaçu/SC, 16 de junho de 2021. 

Ofício nº 01/21 

Assunto: Solicitação de relatório da folha de pagamento com ajustes e 
vinculações. 

 

Ao 

Senhor Secretário Municipal de Educação 

 

 

Prezados Senhor Oscar,  

 

Recentemente na primeira Reunião Ordinária deste Conselho, decidiu-

se que parte dos Conselheiros comporiam um Comitê para a pré-análise da 

Folha de Pagamento e dos relatórios da Contabilidade, como forma de 

verificação e validação da utilização dos recursos do FUNDEB.  

No primeiro encontro do referido Comitê contatou-se inconsistências na 

Folha de Pagamento, como por exemplo: a) nem todos os profissionais da 

educação figuravam na folha mesmo estando em atividades em Unidades 

Educacionais; b) havia profissionais com lotação no centro de custo da SEMED 

que figuravam com recebimento de regência. Diante disso, foi solicitado às  

servidora Priscila (Contabilidade) e Luíza (SEMD) que tentassem intervir junto 

ao RH para que o CACS pudesse receber um relatório de folha fidedigno. Em 

ouro momento, a mesma solicitação foi feita pessoalmente e diretamente ao 

senhor.  

Em tempo, cumpre aclarar que nenhuma das solicitações foi atendida e, 

a bem da verdade, este Conselho não consegue perceber o grau de dificuldade 

do RH elaborar um relatório de folha de pagamento com informações verídicas.  
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Diante do exposto, solicitamos que nos seja remetido no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis um relatório de folha de pagamento que contenha 

detalhadamente: 

a) Os centros de custo; 

b) Os nomes dos profissionais da educação lotados em cada centro de 

custo (inclusive SEMED); 

c) A observância de quem recebe regência de classe; 

d) A indicação de função desempenhada e da situação de cada servidor 

em seu centro de custo. 

Esclarecemos que tal demanda se justifica, como já dito, por termos 

recebido um relatório incompleto e com inconsistências e, ainda, por 

entendermos que essas são informações simples e devem estar disponíveis a 

qualquer tempo. Justamente por ser objeto de análise deste Conselho.  

 Certos de poder contar com sua habitual presteza e colaboração. 

 

Subscrevemo-nos.  

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS-

FUNDEB 

 


