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ATA DA REUNIÃO DO CACS DO FUNDEB PARA EMISSÃO DE PARECER DO 2º TRIMESTRE DE 2016 
 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2016 na sala da secretaria de educação deu início a reunião do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para emissão de parecer sobre as 
contas relativas ao segundo trimestre do ano de 2016. Presente os membros do Conselho, os 
técnicos do setor de finanças da Prefeitura Municipal e a secretária municipal de Educação, senhora 
Aurora Marigilda da Rosa Santos. 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$ 1.863.713,57. A aplicação no magistério foi de R$ 1.182.252,398 (3.43%), acima do limite exigido 
na legislação que é de 60,00%, porém entendemos que o limite é anual, conforme demonstra o 
parecer. As demais despesas foram no valor de R$ 619.648,75 (33,24%). As despesas informadas 
são as empenhadas. 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. O secretario de finanças Senhor José Benedito Salgado Teixeira informou 
que no primeiro semestre o total de despesas empenhada foi de 96,67 da receita arrecadada, 
estando incluso a folha de pagamento de fevereiro a junho e, que no segundo semestre teremos oito 
folhas a serem empenhadas. Se mantermos a receita no terceiro e quarto semestre não irá atender 
as despesas com pagamento de profissionais do magistério. Os membros do CACS do Fundeb 
entendem que foram atendidos os requisitos legais exigidos, emitindo parecer favorável dos 
recursos do FUNDEB referente ao segundo 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, 30 de agosto de 2016. 
 


