
 

Ata nº 04/2019 

 

Reunião do CACs  FUNDEB  para emissão de parecer referente ao 2º trimestre de 2020.  
 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte às 9 horas e 30 minutos,  no auditório do Paço 

Municipal realizou-se  a reunião do conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para 

emissão e parecer  sobre as contas relativas ao 2º trimestre de 2020. A reunião aconteceu no auditório 

com os membros do Conselho, a Secretaria de Educação e a contadora Carina Aparecida Santos  e foi 

transmitida ao vivo, pela rede social  através do aplicativo face book, página da prefeitura Municipal de 

São Bento do Sapucaí.   Foi apresentado pela contadora que as receitas acumuladas até o período  somam 

o montante de R$ 2.016.036,78 (dois milhões, dezesseis mil, trinta e seis reais e setenta e oito centavos).                                                             

A aplicação no magistério foi de R$ 1.622.023,29  (um milhão seiscentos e vinte e dois mil  vinte e três 

reais e vinte nove centavos.), o que representa 80,45% da receita total arrecadada e as demais despesas 

foram R$ 550. 918,47 (quinhentos e cinquenta mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e sete 

centavos), que representa 27,32% das receitas acumuladas. Os membros do Conselho analisaram a 

documentação apresentada, para emissão do parecer dos recursos recebidos do FUNDEB. Até o presente 

momento foram  utilizados 107,78% dos recursos, ou seja, a aplicação foi superior aos recebimentos. O 

limite da aplicação é anual e o percentual  ultrapassou  o mínimo exigido pela legislação que é 60% para 

pagamento de Pessoal do Quadro de Magistério. Foi aberta então, a  palavra aos membros presentes e ao 

público pela  transmissão online e as perguntas dos membros do Conselho foram respondidas no 

momento da reunião e as do publico serão respondidas pela pagina do aplicativo face book.  Os membros 

do Conselho entenderam que foram atendidos os requisitos legais exigidos, emitindo parecer favorável 

dos recursos do FUNDEB referente ao segundo trimestre de 2020. As despesas informadas foram às 

empenhadas e os documentos aqui apresentados e analisados são os mesmos que serão enviados ao 

tribunal de contas do Estado de São Paulo, através do programa AUDESP.  Nada mais a tratar foi 

encerrada a reunião e, para constar o presente Ata vai assinada pelos membros presentes. São Bento a 

Sapucaí, 30 de julho  de 2020. 


