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PARECER  FUNDEB  

 

1º TRIMESTRE DE 2014 

 

O Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB de São bento do 

Sapucaí, analisando a documentação apresentada, entende que, sob o 

aspecto formal, foram atendidos os requisitos exigidos, opinando pela sua 

REGULARIDADE. 

 

ATA Nº 39/2014 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se 

os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

em uma das salas da E.M.E.F. Coronel Ribeiro da Luz por convocação do 

Presidente Marcus Vinícius Penna Freire. A Secretária de Educação, Lidiane 

da Silva César Gonçalves, iniciou a reunião apresentando os valores aplicados 

dos recursos do FUNDEB no 1º Trimestre de 2.014. O Sr. José Maércio Prado 

Júnior, Contador municipal, apresentou a aplicação dos recursos que foi de 

34,24% dos recursos próprios num total de 1.481.140,78 (Um milhão, 

quatrocentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e oito 

centavos), ultrapassando o percentual mínimo de 25%. Chegamos a 67,78% 

dos recursos recebidos do FUNDEB no 1º trimestre, sendo 48,59% aplicados 

com profissionais do magistério (Fundamental e Infantil) e 19,19% aplicados na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. Em atendimento à solicitação do 

Tribunal de contas do Estado, todas as planilhas de extratos bancário das 

contas vinculadas da Educação, bem como, as folhas de pagamento dos 

profissionais da Educação do 1º trimestre, foram analisadas e vistadas pelos 

membros do conselho que, de comum acordo, deram parecer favorável às 

planilhas e documentos apresentados. Nada mais a tratar, encerro a presente 

ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. São Bento 

do Sapucaí, 28 de abril de 2014. 


