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P A R E C E R  
 

PARECER EMITIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMNETO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB  

 

REFERENTE: APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO 

FUNDEB EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 / ANÁLISE DA 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.  

 

Data: 22 DE MARÇO DE 2019. 
 

 

 

 Em reunião realizada com os membros integrantes do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, criado através da Lei Municipal nº 1.828/2007, de 

22/03/2007 e alterado pela Lei Municipal nº 1893/2009, de 19/08/2009; 

regulamentada a nomeação da sua composição atual, através da Portaria nº 

63/2018, de 14/06/2018; e atendendo a determinação das Instruções Normativas 

do adotadas Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG; foram 

apresentados os Relatórios de Aplicação dos Recursos pelo setor contábil da 

municipalidade de Santa Rita de Caldas, os quais posteriormente foram 

analisados. No quadro do relatório constatamos que a municipalidade arrecadou 

nos cofres públicos através da conta bancária do Fundo Municipal no exercício 

financeiro de 2018, o montante de R$ 1.494.855,51 – (Hum milhão, 

quatrocentos noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos). Obteve ainda, o valor de R$ 980,58 – (novecentos e 

oitenta reais e cinquenta e oito centavos) como rentabilidade de aplicação 

financeira. Ressaltando ainda, que o Fundo Municipal possuía um saldo 

financeiro do exercício anterior no valor de R$ 620,06 – (quarenta reais e 

dezoito centavos); totalizando assim um total de R$ 1.496.456,15 – (Hum 

milhão, quatrocentos noventa e seis mil, quatrocentos cinquenta e seis reais e 

quinze centavos). Desse saldo total, foram aplicados para pagamento dos 

profissionais do magistério a importância supra na ordem de R$ 1.275.393,56 –  

(Hum milhão, duzentos setenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e 

cinquenta e seis centavos), totalizando  85,26%  - (oitenta e cinco inteiros e 

vinte e seis décimo de por cento)  do valor arrecadado e as outras despesas 
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foram gastas dentro da educação básica com ênfase na Educação Básica 

conforme podemos constatar pelos Demonstrativos dos Gastos Com FUNDEB , 

que compõem a Prestação de Contas Anual do Município. 

 

 Diante dos quadros e dados apresentados e após minuciosa análise de toda 

a documentação, este Conselho Municipal deliberou e decidiu por 

UNANIMIDADE entre seus integrantes que o PARECER seja FAVORAVEL 

à APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS.  

 

Parecer este com entendimento do referido Conselho de que a 

Municipalidade de Santa Rita de Caldas está cumprindo o artigo 212 da 

Constituição Federal e as disposições contidas na Lei Federal nº 11.494/2007, 

que instituiu o FUNDEB. 

 

 Diante do exposto acima,  

  

 S.M.J. 

 

Este é o nosso parecer. 
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