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Parecer do Conselho Municipal do FUNDEB 
 

 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2015, reuniram-se os 
membros que compõem o Conselho Municipal que tem como 
finalidade verificar e atestar as aplicações dos recursos do FUNDEB 
durante o exercício de 2014 e apresentar o Parecer que fará parte 
integrante à Prestação de Contas Anual do Município de Guaranésia, 
no exercício acima mencionado. 
 De acordo com a Lei 11.494/07 a função principal é a de 
acompanhar a aplicação dos recursos do FUNDEB, sobre o controle 
social, sobre a transferência e aplicação dos recursos no âmbito da 
esfera municipal. 

O exercício de 2014 teve início com o saldo de 2013 de R$  
1.802.717,44 (um milhão, oitocentos e dois mil, setecentos e 
dezessete reais e quarenta e quatro centavos) e durante o exercício 
de 2014 o Município recebeu como receita do FUNDEB o valor de R$ 
4.630.347,94 (quatro milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e 
quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e teve também 
uma receita de rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 
143.899,20 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e vinte centavos) totalizando assim um valor de R$ 4.774.247,14 
(quatro milhões, setecentos e setenta e quatro reais, duzentos e 
quarenta e sete reais e quatorze centavos). 

Deste valor foram gastos o total de R$ 4.459.762,29 (quatro 
milhões,  quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta 
e dois reais e vinte e nove centavos). Sendo que com pagamento do 
pessoal do magistério foram gastos os valores de R$ 3.896.089,63 
(três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, oitenta e nove reais e 
sessenta e três centavos), que corresponde a 87,36 % do valor 
arrecadado, sendo que ainda foram gastos R$ 245.512,57 (duzentos e 
quarenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e sete 
centavos), e R$ 73.948,59 (setenta e três mil, novecentos e quarenta 
e oito reais e cinquenta e nove centavos) referente a Restos a Pagar 
Processados do exercício de 2014, do recurso 118, o valor de R$ 
242.108,40 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e oito reais e 
quarenta centavos), referente a Restos a Pagar Não Processados, o 
valor de R$ 2.103,10 ( dois mil, cento e três reais e deis centavos), do 
recurso 119, outras despesas de custeio, que correspondem a 10,25 
% . 
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Passou do exercício de 2014 para o exercício de 2015 na conta 
corrente nº 20.057-3 do Banco do Brasil S/A (FUNDEB) o saldo de R$ 
2.249.929,47 (dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), 
demonstrados no extrato bancário, que será aplicado no exercício de 
2015. 

Este conselho verificou durante o exercício de 2014 os registros 
contábeis, balancetes mensais e os demonstrativos das distribuições, 
transferências e aplicação dos recursos do FUNDEB em relação ao 
Ensino Fundamental e Ensino Infantil. 

Ainda no exercício de 2014 esta comissão verificou o 
cumprimento das exigências estabelecidas através da Instrução 
Normativa 13/2008, tendo sido, portanto, cumprido o porcentual 
exigido para os gastos com esse recurso na valorização dos 
Profissionais da Educação, e sendo informado para a mesma, que o 
saldo financeiro final que ultrapassou os 5 % dos recursos recebidos, 
serão aplicados no exercício de 2015. 

Finalizando esta comissão conclui atestando que os recursos 
foram devidamente aplicados em beneficio e melhoria do Ensino da 
Educação Básica no Município de Guaranésia.  

 
 
 

Guaranésia, 25 de março de 2015. 
 
 

 
_________________________ 
Adolfo José Damito 
CPF: 027.541.946-06 
Presidente 
 
_____________________________ 
Maria do Carmo Madeira Rezende  
CPF: 028.617.616-52 
Secretária 
 
______________________ 
Mozar de Brito 
CPF.: 627.171.626-15 
Vice Presidente 
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Membros: 
 
Alan Luis da Silva Palma Magalhães _____________________ 
 
Cláudia Apareecida de Gouveia _________________________ 
 
Maria de Fátima Ruiz dos Santos________________________ 
 
Maria Eunice Magri Pereira Ramos_______________________ 
 
Carlos Alberto de Almeida Domingues____________________ 
 
Adriana Ferreira Lopes Benedito_________________________ 
 
Neuza de Oliveira Petretti ______________________________ 
 
Nilda Batagini José  ___________________________________ 
 


