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 REUNIÃO DO CACS DO FUNDEB PARA EMISSÃO DE PARECER DO  3º 
TRIMESTRE DE 2021 

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no auditório do paço 

municipal da Prefeitura de São Bento do Sapucaí, realizou-se a reunião do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para emissão e parecer sobre as contas 

relativas ao terceiro trimestre de 2021. Presentes os membros do Conselho, a Secretária 

Municipal de Educação, a contadora Carina Aparecida Santos e a técnica em contabilidade 

Cintia Regina Castilho Monteiro. O presidente do Conselho cumprimentou os membros 

presentes e em seguida passou a palavra a contadora que apresentou a prestação de contas 

referente ao terceiro trimestre.  As receitas acumuladas até o período somam o montante de 

R$3.809.760,67. A aplicação no magistério foi de R$2.323.616,29 (60,99%) e as demais 

despesas foram de R$ 575.147,85 (15,09%). Os membros do Conselho analisaram a 

documentação apresentada para emissão do parecer dos recursos recebidos. Até a presente 

data foi utilizado 76,08% dos recursos provenientes do FUNDEB, porém entendemos que o 

limite da aplicação é anual e será cumprido no decorrer do ano. As despesas informadas estão 

empenhadas e os documentos foram apresentados e analisados pelo Conselho e são os 

mesmos que serão enviados ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo, através do 

programa AUDESP. A contadora Carina acrescentou ainda que neste ano houve aumento da 

receita do FUNDEB, ficou decidido que as férias dos servidores da Educação serão em 

janeiro.  Salientou que neste final de ano o recurso será aplicado de forma coerente. Ela 

retomou a Ata do trimestre anterior sobre alguns pontos específicos. Questionou sobre as 

compras dos computadores e foi respondido que está em andamento, aguardando a entrega. 

Sobre a compra do veículo utilitário não foi possível adquiri-lo, pois o tempo previsto de 

entrega seria acima de seis meses e só seria entregue em 2022. Os kits escolares estão em 

andamento, com relação ao plano de carreira, uma empresa está realizando mediação para 

torná-lo viável administrativamente, bem como para satisfação dos professores. Foi 

perguntado sobre o rateio do FUNDEB e respondido que de acordo com o artigo 49 do Plano 

de Carreira que venha sucedê-lo, destinado a remuneração dos profissionais do quadro de 

magistério, o mesmo deve repassado aos servidores como prêmio de valorização profissional.  

Por ser um ano atípico em que a Lei Complementar 173 de 2020 está vigente e proíbe o 

aumento e a criação de despesas e pessoal ate 31/12/2021. Será realizada uma consulta com o 

jurídico municipal para avaliar a legalidade da distribuição de valores a título de bônus entre 

os profissionais.  A título de esclarecimento a contadora Carina se colocou a disposição. Os 

membros do CACs Fundeb entendem que foram atendidos os requisitos legais exigidos, 

emitindo parecer favorável dos recursos do FUNDEB, referente ao terceiro trimestre de 2021. 

Nada mais a tratar e para constar a presente ata vai assinada pelos membros presentes. São 

Bento do Sapucaí, 27 d outubro de 2021.  Os membros do CACs FUNDEB entendem que 

foram atendidos os requisitos legais exigidos, emitindo parecer favorável dos recursos do 

FUNDEB referente ao segundo trimestre de 2021. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e 

para constar a presente Ata vai assinada pelos membros presentes. São Bento do Sapucaí, 27 

de outubro de 2021. 


