lnstituido pela Lei no 1, 401 del0 de Abril de 2OO7.
ulamentado pelo Decreto no. 3.123-A, de 03 de abril de 2017.

Ata da 1a Reuniio Ordin6ria do Conselho Municipal do FUNDEB para Parecer do

10

trimestre/2019.

Aos vinte e seis dias do m6s de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se
na Secretaria Municipal de Educag6o, sito d Rua 56o Jo6o, no 694, os representantes do
FUNDEB, nomeados pelo Decreto n'3.123-A, de 03 de abril de 2017. ReuniSo realizada

para@Atendendoaoquedisp6edlegislag5oemvigor,
trata o presente PARECER, da an6lise PRESTAQAO DE CONTAS RELATIVA AO 1'
TRIMESTRE/2O19, compreendendo

apresentada

o

periodo acumulado de janeiro

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUA,

operacionalizagao orgamentaria, financeira
especlficas do Fundo de Manuteng6o

e

e

a

dezembro,

demonstrando a

patrimonial das receitas

e

despesas

Desenvolvimento da Educagio Bdsica

e

de

da Educagao - FUNDEB. A Prestagao de Contas foi
encaminhada no prazo legal e foi elaborada em conformidade com o que disp6e ds

Valorizagdo dos Profissionais

lnstrug6es no 0212002de 1811212002, Segdo lll do Tribunal de Contas do Estado de 56o
Paulo com os seus posteriores aditamentos, que disp6e sobre a fiscalizag6o aos 6rg6os
da AdministragSo Publica, quanto a Manutengao e Desenvolvimento do Ensino, estando

composta dos seguintes documentos:
Balancetes Analiticos das Despesas;lll

l-

Balancetes Analiticos das Receitas;

- Conciliag6es

ll

Banc6rias das contas especificas,

acompanhadas de razao analitico e extratos banc6rias especificos do FUNDEB;,IV

Boletins de Caixa

e

Bancos;V

-

-

-

Quadros Demonstrativos relativos A Aplicagio no

Ensino, nos moldes exigidos pelo tribunal de Contas;Vl - Publicag6o Trimestral em
jornal relativa a aplicag6o no ensino, em atendimento ao que disp6e o art. 256 da
ConstituigSo Estadual.Vll

-

Pastas contendo as despesas realizadas no periodo,

distinguindo-se aquelas pertencentes A RemuneragSo dos Profissionais do Magisterio

das Demais Despesas da EducagSo Bdsica, pagas com recursos do FUNDEB. Ap6s

da

documentacio constatou-se: Ap6s anilise da documentacSo
constatou-se: 1.- Houve uma contribuigAo do Municipio em favor do FUNDEB,
atraves das contas retificadoras (retengoes diretas nas receitas) no valor de Rg
929.251,88 (novecentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e
oitenta e oito centavos); Z.- O montante creditado ao Municipio, oriundo do
FUNDEB, correspondente ao retorno em razao do nUmero de alunos regularmente
matriculados na EducagSo B6sica, que compreende a Educagao lnfantil e o Ensino

an6lise

lnstituido p6la Lei no't. 401 de10 de Abril de 2007.
Decreto no. 3.123-A, de 03 de abril de 2017.
Fundamental

foi de R$

1.096.241 ,79(um

milhio, noventa e seis mil, duzentos

e

quarenta e um reais e setenta e nove centavos); 3.- Houve receitas de aplicaqSo

financeira do FUNCiB, no periodo, 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 Municipio e o retorno financeiro oriundo
do FUNDEB, houve um ganho liquido por parte do Municipio (Plus), no valor de R$
166.989,91 (cento

e sessenta e seis mil, novecentos e oatenta e nove reais

e

noventa e um centavos); 5.- As contas bancarias mantidas junto ao Banco do Brasil,
vinculadas

i

movin^-'rtagSo especifica dos recursos do FUNDEB, foram conciliadas mCs

a m€s e os langamentos nao apresentaram inconsistOncias; os cr6ditos foram relativos
ds receitas que ingrcssaram no periodo e os saques correspondem ds despesas pagas

mediante cheques nominativos em favor dos credoreslfornecedores; n6o foram
observadas transfer6ncias indevidas para outras finalidades.6.- Quanto ds despesas
realizadas com recrrrsos do FUNDEB, o total dos recursos aplicados acumulados at6

o 1'

TRIMESTaS/2019 foram: Despesa Empenhada, o valor de R$
833.414,S3(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 tr6s
reais e cinquenta e dois centavos); representando um gasto de 75,88% considerando
a Despesa Empen!',l1a, ede64,370/o com Despesa Liquidada e37,27o/o com Despesa

Paga,

res pectiva n.., nte

em relagio aos recursos recebidos 6.1.- Constatou-se que

n5o houve atendimento A aplicagSo mlnima 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. e 2.- Quanto a destinageo dos recursos recebidos do FUNDEB, as
despesas com a rcmuneragSo dos profissionais do Magist6rio da Educagio Bisica

em efetivo exerci^;o (minimo de 60%), apresentaram a seguinte situagao: Despesa
Empenhada e Lie,' lada o valor de R$ 640.327,10(seiscentos e quarenta mil,
trezentos e vinte c 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 cent.rvos); sendo uma aplicagio de 58,30% considerando a Despesa
Empenhada e Desne.a Liquidada e de 33,16% com a Despesa Paga, respectivamente.

NIC )AL

lrrstituido pela Lei no 1.401 del0 de Abril de 2007.
ulame ntado
Decreto no. 3.1
de 03 de abril de 2017.
6.3.- Constatou-se que houve atendimento a aplicagao minima obrigat6ria dos recursos
recebidos na remuneragSo dos profissionais da educagao b6sica em efetivo exerclcio,
atendendo

assim,

dos recursos

receD,

r
situagSo: Despesa i

educagao bAsica,

sposto no Ar1. 22 da Lei

. 6.4.- Quanto a destinagao

11 .49412007

,os do FUNDEB, as demais despesas com a manutengao da
o limite m6ximo 6 de 40o/o, a mesma apresentou a seguinte
penhada, o valor de R$ 193.087,43 (cento e noventa e tres mil,

oitenta e sete reais e quarenta e tr6s centavos) Despesa Liquidada, o valor de R$
66.663,46(sessent- c seis mil, seiscentos e sessenta e tr6s reais e quarenta e seis

Des;;
reais e vinte e

!aga o valor de R$ 45.081,21(quarenta e cinco mil oitenta e um
centavos); sendo uma aplicag6o de 17,58o/o considerando a
Despesa Empenhii a de 6,07Yo com Despesa Liquidada e de 4,10Yo com Despesa
Paga, respectivir 'c. 6.5.- Constatou-se que houve aplicageo nas de demais

centavos) e

da edLr-^ 10 basica, at6 a presente data. 7. - Houve saldo financeiro
disponivel do Fl. '"'FB no encerramento do 1o Trimestre de 2019, com data
. margo de 2019, conforme o Boletim de Caixa do 1. trimestre
posicionada em :
despesas

de 2019, da
apresentados

do magist6rio

me:
den:
for^''

^
unanimidade, o Cr
Manutengio e Dc
da EducagSo - |
disp6e

a

legislac-

(-rata, que devidamente

foi conciliado conforme os documentos

'.aram regularidade. 8. - As folhas de pagamento dos profissionais

'evidamente rubricadas pelos membros do Conselho, conforme
,igente. Conclusio: Com base na an6lise apresentada e por
lho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

^lvimento da Educag6o B5sica e de Valorizagio dos Profissionais

1B do municipio de tRApUA

-

Sp, DELTBEROU emitindo o
seguinte PAREC-', .ONCLUSTVO FAVORAVEL A AenOVAgAO DAS coNTAS
APRESENTADAS . ELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 10 TRIMESTRE DO
EXERC|CIO DE 11 l. E O PARECER. Conselho do FUNDEB do Municipio de
?019.
lrapui, 26 de abr
Eliane Maria Doro - Presidente

Repre -.rr,tante dos Professores da Educagio Bisica - Presidente

Repres

,:e dos Diretores das Escolas P0blicas

-

Vice presidente

CONSELHO MUI

'tituido pela Lei no 1.40'l de10 de Abril ile 2007.
urdo pelo Decreto no. 3.123-A, de 03 de abril de 2017.

nr'

\)iL

r{1,*

ct,^.!,

Pfiscila Maria Alcar6s - SecretArio
Representante do Poder Executivo

Qd,

Viviane Aparedlda Rechi
Representa,ite da Secretaria Municipal da Educagio

Repres

Repres

e ou

6rgio equivalente

.te dos Pais de Alunos das Escolas priblicas Municipais

Lillian F-raftfti p2mpos de Godoy

nte dos Pais de Ali-nos dai Escolas priUiicas Municipais

Laura de Almeida Teixeira Borges
do
"O presente parc

do Conselho do

F

Tutelar

:anscrigSo fiel e autdntica, extraido do Livro de registro de
Atas
B, nesta data".

