
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – ESTADO DE SÃO PAULO 

______________________________________________________________________________ 
 

ATA DA REUNIÃO DO CACS DO FUNDEB PARA EMISSÃO DE PARECER DO 3º TRIMESTRE DE 2016 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2016 na secretaria de educação localizada no paço 
municipal, deu início a reunião do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
para emissão de parecer sobre as contas relativas ao terceiro trimestre do ano de 2016.A Secretaria 
de Educação cumprimentou a todos e informou que devido à nova composição do Conselho 
Municipal de Educação, os membros que os representa no CAC’S FUNDEB serão substituídos. 
Informou ainda que observou que na Ata de convocação do CAC’S FUNDEB, os membros  
representantes do Conselho Tutelar estão informados de maneira inversa, desde 2.015. Ou seja, 
Josiane Cristina da Silva está como titular, porém, de acordo com o sistema deve ser suplente. 
Marcia Regina da Silva Xavier está como suplemente na Ata, e o correto seria como titular. Desta 
forma, na próxima convocação da reunião, o livro de Atas de convocação, estará atualizado, 
conforme do CAC’S FUNDEB e o Conselho Municipal de Educação. 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$ 2.652.853,10. A aplicação no magistério foi de R$ 1.857.731,27 (10,03%), 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$ 845.443,87 (31,87%). 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. Os membros do CACS do Fundeb entendem que foram atendidos os 
requisitos legais exigidos, emitindo parecer favorável dos recursos do FUNDEB referente ao terceiro 
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, 25 de outubro de 2016 O 
secretário de finanças senhor José Benedito Salgado Teixeira informou que ainda tem quatro folhas 
de pagamento, assim como seus encargos a pagar e três meses de receita a serem creditadas 
sendo que parte da receita de outubro já fora utilizada para pagamento do mês de setembro. Não 
havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião, e para constar a presente Ata vai assinada 
pelos presentes. São Bento do Sapucaí, 25 de outubro de 2.016. 
 


