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ATA DA REUNIÃO DO CACS DO FUNDEB PARA EMISSÃO DE PARECER DO 4º TRIMESTRE DE 2016 
 

Aos doze dias do mês de janeiro de 2017 na secretaria de educação localizada no paço municipal, 
realizou a reunião do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para emissão 
de parecer sobre as contas relativas ao quarto trimestre do ano de 2016. A Secretaria de Educação 
cumprimentou a todos e informou que conforme a convocação da reunião as representantes do 
Conselho Tutelar Marcia Regina da Silva Xavier e Josiane Cristina da Silva serão substituídas por 
outros membros indicados pelo Conselho Tutelar. Presentes os membros do Conselho, os técnicos 
do setor de finanças e o Secretário de Finanças  Senhor Otavio Luiz Carvalho de Souza. Esteve 
presente também o Vereador Jorge Luiz Pereira. Os membros do Conselho analisaram a 
documentação apresentada pela Prefeitura para emissão do parecer dos recursos recebidos do 
FUNDEB. As receitas do FUNDEB mais os rendimentos das aplicações financeiras foram no valor 
de R$ 3.550.193,80. A aplicação no magistério foi de R$ 2.638.777,81 (74,33%) ou seja (14,33%), 
acima do limite exigido na legislação que é de 60,00%, as demais despesas foram no valor de R$ 
822.286,83 (23,16%). As despesas informadas são as empenhadas, sendo que neste último 
trimestre para não ultrapassar o valor da aplicação do FUNDEB, foram empenhadas no ensino 
fundamental recurso próprio dos 25% um total de R$ 266.325,47, em folha de pagamento, INSS e 
FGTS. Os documentos aqui apresentados e analisados são os mesmos que serão enviados ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Projeto AUDESP, mas de maneira mais 
analítica. Os membros do CACS do Fundeb entendem que foram atendidos os requisitos legais 
exigidos, emitindo parecer favorável dos recursos do FUNDEB referente ao quarto trimestre de 
2016. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião, e para constar a presente ata vai 
assinada pelos presentes. São Bento do Sapucaí, 12 de janeiro de 2017. Não havendo nada mais a 
tratar foi encerrada a reunião, e para constar a presente Ata vai assinada pelos presentes. São 
Bento do Sapucaí, 12 de janeiro de 2017. 
 


