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   Ata da Reunião do Cacs Fundeb para emissão de parecer referente ao 4º trimestre de 2021 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 9 horas no auditório do Paço 

Municipal por convocação do presidente Alan Filho da Silva, realizou-se a reunião do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social para análise e aprovação da prestação de contas do quarto 

trimestre de 2021, e outros assuntos referentes à legislação do Fundeb. Presentes os membros, a 

contadora Carina Aparecida Santos e o Secretário de Finanças e Orçamento, Daniel Henrique Lopes e 

de Educação, professora Aurora Marigilda da Rosa Santos. O presidente cumprimentou as pessoas 

presentes e logo em seguida nomeou a senhora Benedita Maria Fernandes Pinheiro para redigir a Ata 

desta Assembleia. Foi apresentada a Lei 14.276/21 de 27 de dezembro de 2021 que altera a lei 

nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que regulamentou o novo Fundeb, especificamente as 

alterações do artigo  8º, § 5º  que trata dos dados preliminares do Censo Escolar e do § 7º  que veda 

a alteração nos dados após realizada a publicação final das informações do censo escolar. Referente 

ao artigo 26º § 1º, II considera como profissionais da educação básica: docentes, profissionais no 

exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento 

pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo 

exercício nas redes de ensino de educação básica. Em seguida foi apresentada a prestação de contas 

referente ao 4º trimestre de 2021 pela contadora Carina. As receitas acumuladas até ano 2021 somaram 

o montante de R$ 5.209.320,41. A aplicação no magistério foi de R$ 3.663.563,55 (70,33%) e as 

demais despesas foram R$ 1.073.700,49 (20,61%). Os membros do Conselho analisaram a 

documentação apresentada para emissão do parecer dos recursos recebidos.  Foram aplicados R$ 

90,94% dos recursos provenientes do Fundeb no ano 2021. Após discussão e entendimento os 

membros do conselho emitiram parecer favorável a prestação de contas apresentada.  Nada mais a 

tratar foi encerrada a reunião e eu, Benedita Maria Fernandes Pinheiro, secretaria dessa assembleia, 

encerrei a presente ata que após ser lida deverá ser assinada pelos membros presentes. São Bento a 

Sapucaí, 25 de janeiro de 2022.   

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1315490764/lei-14113-20

