lnstituido pela Lei no 1. 401 de10 de Abril de 2007.
lamentado pelo Decreto no. 3.123-A, de 03 de abril de 2017.
PARECER

NO

01/2019

Embasamento legal: Constituig6o Federal; Constituigeo Estadual;

Lei

Orginica

Municipal; Lei Federal no 9.394 de 2011211996; Lei Federal no 11.494 de 2OtO6t2OO7: Lei
Municipal no. 1.401 de 1010412007; Decreto no. 3.'123-A, de 03 de abril de 2017.

o conselho Municipal

e

Desenvolvimento

Educagdo

de Acompanhamento e controle social do Fundo de Manutengao

da

Educagao B6sica

do Municipio de lrapui

e de Valorizagio dos profissionais

da

-

Sp, criado pela Lei Municipal no 1.401, de
1010412007, nomeados atrav6s do Decreto no. 3.123-A, de 03 de abril de 2017 para

substituir os conselheiros nomeados pelo Decreto 3.010, de 0g de outubro de 2015,
reuniu-se em REUNAO ORDINARIA no dia 26 de abril de 201g, e na forma
regimental, no 6mbito de sua compet6ncia e das atribuigoes conferidas pela legislagao
pertinente;

Emite o seouinte pARECER:
Atendendo ao que dispde d legislagio em vigor, trata o presente pAREGER, da
ANSIiSE dA PRESTAQAO OE CONTAS RELATIVA AO
TRIMESTRE/2o19,

compreendendo

o

1'

periodo acumurado de janeiro

PREFEITURA MUNlclpAL

DE rRApuA,

a

margo, apresentada

demonstrando

a

pela

operacionarizagio

orgament5ria, financeira e patrimonial das receitas e despesas especificas
do Fundo de
Manutengdo e Desenvolvimento da Educag6o B5sica e de Valorizagio
dos profissionais
da EducagSo - FUNDEB.

A

de contas foi encaminhada no prazo regar e foi eraborada em
conformidade com o que dispoe ds rnstrug6es no ozr2oo2 de 1gr12r2ooz,
segdo n do
Prestagdo

Tribunal de contas do Estado de s6o pauro com os seus posteriores
aditamentos, que
disp6e sobre a fiscalizagdo aos 6rgios da Administragio p0blica, quanto
d Manutengao
e Desenvorvimento do Ensino, estando composta dos seguintes
documentos:
| - Balancetes Analiticos das Receitas;
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ll - Balancetes Analiticos das Despesas;

lll

-

Conciliag6es Banc6rias das contas especificas, acompanhadas de razao

analitico e extratos banc6rias especificos do FUNDEB;
,lV

-

Boletins de Caixa e Bancos;

V

-

Quadros Demonstrativos relativos

d

AplicagSo

no Ensino, nos moldes

exigidos pelo tribunal de Contas;

Vl -

Publicagao Trimestral em jornal relativa

a

aplicagdo no ensino, em

atendimento ao que dispOe o art. 256 da ConstituigSo Estadual.

Vll - Pastas contendo as despesas realizadas no periodo, distinguindo-se aquelas
pertencentes

i

RemuneragSo

dos Profissionais do Magistdrio das

Demais

Despesas da EducagSo B6sica, pagas com recursos do FUNDEB.

Ap6s an6lise da documentacio constatou-se:
1.- Houve uma contribuigio do Municipio em favor do FUNDEB, atrav6s das

contas retificadoras (reteng6es diretas nas receitas) no valor de R$ 929.251,88
(novecentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito
centavos);
2.- O montante creditado ao Municipio, oriundo do FUNDEB, correspondente

ao retorno em razAo do n0mero de alunos regularmente matriculados na Educagao
B6sica, que compreende a Educagao lnfantil e o Ensino Fundamental foi de R$
1.096.241,79(um milh6o, noventa

e seis mil, duzentos e quarenta e um reais

e

setenta e nove centavos);
3.- Houve receitas de aplicagio financeira do FUNDEB, no perlodo, referente a

rendimentos de aplicag6es financeiras, no valor de R$ 2.104,58 (dois mil, cento e
quatro reais e cinquenta e oito centavos).

4.- No confronto entre contribuig6es feitas pelo Municlpio e o retorno financeiro
oriundo do FUNDEB, houve um ganho liquido por parte do Municipio (Plus), no valor
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de R$'t66.989,91 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e
noventa e um centavos);

5.- As contas bancdrias mantidas junto ao Banco do Brasil' vinculadas

A

movimentagao especifica dos recursos do FUNDEB, foram conciliadas mds a m6s e os
langamentos nao apresentaram inconsist€ncias; os cr6ditos foram relativos As receitas
que ingressaram no periodo e os Saques correspondem ds despesas pagas mediante

cheques nominativos em favor dos credores/fornecedores; neo foram observadas
transfe16ncias indevidas para outras finalidades.

6.- Quanto ds despesas realizadas com recursos do FUNDEB, o total dos
recursos aplicados acumulados at6 o 1" TRIMESTRE/2019 foram: Despesa
Empenhada, o valor de R$ 833.414,53(oitocentos e trinta e tr6s mil, quatrocentos e
quatorze reais e cinquenta e tr6s centavos), com Despesa Liquidada, o valor de R$
706.990,56 (setecentos e seis mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e seis
centavos), e com Despesa Paga, o valor de R$ 409,333,52 (quatrocentos e nove mil,
trezentos e trinta e tres reais e cinquenta e dois centavos); representando um gasto
de 75,88% considerando a Despesa Empenhada, e de 64,37% com Despesa Liquidada
e 37,27o/o com Despesa Paga, respectivamente em relagao aOS recursos recebidos

6.1.- Constatou-se que nao houve atendimento ir aplicagao minima obrigat6ria
dos recursos recebidos, ficando em '19,12o/o, aqu6m do limite minimo permitido, de
acordo o disposto no Art. 21 , $ 20 da Lei 11.49412007

.

6.2.- Quanto d destinag6o dos recursos recebidos do FUNDEB' as despesas
com a remuneraqeo dos profissionais do Magist6rio da Educaqio B6sica em
efetivo exercicio (minimo de 60%), apresentaram a seguinte situagao: Despesa
Empenhada e Liquidada o valor de R$ 640.327,10(seiscentos e quarenta mil,
trezentos e vinte e sete reais e dez centavos) e Despesa Paga, o valor de R$
364.252,31 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e

trinta e um centavos); sendo uma aplicagao de 58,30% considerando a Despesa
Empenhada e Despesa Liquidada e de 33,16% com a Despesa Paga, respectivamente.
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6.3.- Constatou-se que houve atendimento d aplicagdo minima obrigat6ria dos
recursos recebidos na remuneragao dos profissionais da educagSo b6sica em efetivo
exercicio, atendendo assim, o disposto no Arl. 22 da Lei

11 .49412007

.

6.4.- Quanto d destinag6o dos recursos recebidos do FUNDEB' as demais
despesas com a manutengSo da educagSo b6sica, cujo limite m5ximo 6 de 40%, a
mesma apresentou a seguinte situagdo: Despesa Empenhada, o valor de R$ 193.087,43

(cento e noventa e tr6s mil, oitenta e sete reais e quarenta e tr6s centavos)
Despesa Liquidada, o valor de R$ 66.663,46(sessenta e seis mil, seiscentos e
sessenta e tr6s reais e quarenta e seis centavos) e Despesa Paga o valor de R$
45.081,21(quarenta e cinco mil oitenta e um reais e vinte e um centavos); sendo
uma aplicagao de 17 ,58o/o considerando a Despesa Empenhada e de 6'07% com
Despesa Liquidada e de 4,10% com Despesa Paga, respectivamente.

6.5.- Constatou-se que houve aplicagSo nas de demais despesas da educag6o
b6sica, at6 a presente data.

Houve saldo financeiro disponlvel do FUNDEB no encerramento do 1o
Trimestre de 2019, com data posicionada em 31 de margo de 2019, conforme o

7.

-

Boletim de Caixa

do

1o trimestre

de 2019, da mesma data, que devidamente

foi

conciliado conforme os documentos apresentados demonstraram regularidade.

8. - As folhas de pagamento dos profissionais do magist6rio foram devidamente
rubricadas pelos membros do Conselho, conforme disp6e a legislagSo vigente.

Conclusio:
Com base na an6lise apresentada e por unanimidade, o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutengdo

e Desenvolvimento

da

e de Valorizagio dos Profissionais da EducagSo - FUNDEB do
municipio de IRAPUA - SP, DELIBEROU emitindo o seguinte PARECER
Educagao B6sica

CONCLUSIVO FAVORAVEL A APROVAQAO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO
EXECUTIVO RELATIVAS AO

1O

TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2019.
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E

o paneceR.

Conselho do FUNDEB do Municipio de trapui, 26 de abril de 2019.
Membros do conselho do FUNDEB.-

e/-w,,*

Eliane Maria Doro - presidente

Representante dos Professores da Educagio Bisica - presidente

haYry:=-

Marivalda Card,osci6, Si#a pagani - Vice presidente
Representante dos Diretores das Escolas p0blicas _ Vice presidente
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Pri6cila
Maria Alcaras^\cOtctt
- Secretdrlo

Representante do poder Ex6cutivo

Vir

Representante 0"
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e ou

6rsio

equivarente

{ -tt -)t9'-

Marilza Fadstino da Silva

Representante dos pais de Alunos das Escolas p0bticas lttunicipais

pos de Godoy
das Escolas PIblicas if unicipais

Teixeira Borges
ho Tutelar

"o presente parecer 6 transcrig6o fier e autEntica, eltraido
do Livro de registro de Atas
do Conselho do FUNDEB, nesta data,,.

