ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
AV. DEPUTADO CARLOS MELO - N° 1670 - AEROPORTO
TRIZIDELA DO VALE-MA

Ofício n° 67/2018-GP.

Trizidela do Vale, 01 de março de 2018.

A Senhora
FRANCISCA BEATRIZ FRANCO SILVA

Contadora do Município
Nesta

Prezada Senhora,

Através do presente, encaminho a Vossa Senhoria cópia do Relatório e Parecer

do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para fins de
conhecimento, conforme em anexo.

Atenciosamente,

X J /QXVO

Maria VanCfêaifiaeío PèreifírLeíte
Chefe de Gabinete
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CONSELHO

MUNICIPAL

DE

ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCAIJZAÇÃO
DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENl O DA

EDUCAÇÃO BÃSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA, INSTITUÍDO PELA
LEI MUNICIPAL N" 278/2015 DE 01 DE OUTUBRO DE 2015.
PARECER N" 001/2018

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação c
1'iscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvohimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEIB, do Município de Trizidela do Vale
MA, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do att. 27 da lei Federai n.° 11.494, de 20 de

junho de 2007, e de acordo com a competência que lhe assegura o art, 24 e seguintes da mesma
Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas mensal do
FUNDEiB desta Municipalidade.

Inste documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este
colegiado, de iorma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos

documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto á utilização dos
recursos do Eundo durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano de

2017 e janeiro do exercício corrente, o que será realizado com base na legislação vigente, etn
especial com a que dispõe a Emenda Constitucional n°. 53/06, as leis Federais n° 11.494/07

e n°. 9.394/96 e os princípios consutucionais que regem os atos administrativos: legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Tnzidela do Vale - MA, cm reunião
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, analisou os documentos que compõem a prestação de
contas do EUNDEtB dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano tle
2017 e janeiro do exercício corrente.

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB

Na composição das receitas destinadas ao FUNDEÍB toram considerados o somatório cios

depósitos automáticos, creditados na conta mantida junto ao Banco do Brasil, referente aos
recursos oriundos do FE N DEB,durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro,
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Dezembro do ano de 2017, soma os valores de R% 6 490 ^89 94

aplicações financeiras que Importaram em RI 1 Õ31 sb nnaU ' "T

de R$ 6.430.913,77.

"
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totalizando uma receita bruta da ordem

77(5
070 CO'inais■ os' rendimentosrecursos
arrecadados
e aplicados
faneiro
776.070,52
de aplicação
no valor
de RS 4S durante
os
, de 2018 soma RS

valor RS 776.114,50.

totalizando a receita arrecada o

corrente
referente as receitas formadoras do FUNDEB.
Corrente 220.820-5,
82oT°'f'°""
d» FUNDEB, Agência

5.7.3,1-9. Coma

das despesas realizadas com recursos do FUNDEB

No tocante aa deapeaaa realirada., relerentea aoa meaea de Agoato, Setembro. Outubro

Novembro, Deaembro do ano de 2017 com reeuraoa ori.indoa do FUNDEB, ea.aa com.am doe
scgumtea docnmentoa. Notaa de Empenhoa, Ordena de Pagamento,, Folha, de pagamento, de
1 essoal. Notas Fiscais.

Ao analiearmo, a, de,pe,a, empenhada,, liqntdada, e dev.damente pa,ga, no, me,e,
conataton o aeginnte valor aphcado com o, p,ofi„.„„a„ do tnag.arerto. c,iie importou em RJ

■ . ,32 e dcmat, deape,. o valor de R» 2.274,133,71 cabe faaer uma comparação em relação ã,

mcett., arrecadada, aré . presente data, para venfiçar o percentual de compromeumento da,

despesa, com o, profisstonat, do magtsterto, „m, ver que a ,e. que rnantmu o Fundeb reaa que no

nutumo 60% da, recetta, terão que ,e, apltcada, no pagamento do, profisnonai, do mag„t6„o
e,t, fetta, ehegamo, a conclutr que o mumdpto apltcou até a preaente data o percentual de 87 20-,.

com pagamento, do, profissionat, da Educação e despesa, diversas com manutenção do

)lcãi.çou o percentual de 12,69%, após apüeação dos recursos foi cons,alado no extraio banca,i„ o
sa do de Rf 17.844,98, obedecendo desta feita com a legislação cm vigor

Na aplicação do, recurso, do FUNDEB referente ao mê, de Janetro de 2Ü18, foram
aplicado, com os profissionais do magistério, a iraporláncia de RJ 571.1.32,77 e demais despesa o
valor de RJ 190,081,54, sendo o percentual de 7,3,58% com pagamentos dos profissionais da

Educação e despesas diversas com manutenção do ens.no alcançou o percenmal 24,1,3'%, apôs
aplicação dos recursos constatou no extrato bancário o saldo de RJ 17,844,98,
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CONCLUSÃO

Após análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do
FUNDEB, este conselho emite PARECER FAVORÁVEL quanto à aplicação dos recursos
vinculados ao FUNDEB, nos meses de Agosto a Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018, como
consta documentos comprobatórios a disposição da conterência pública.
É o Parecer.

Trizidela do Vale, 22 de Fevereiro de 2018.
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Vânia Belém Lopes
Rep. dos Pais de Alunos (Titular)
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Valdenice Nunes Fé dè'Almeida

Representante do Conselho Tutelar (Titular)
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