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ATA DA REUNIÃO DO CACS DO FUNDEB PARA EMISSÃO DE PARECER DO  
2º TRIMESTRE DE 2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, no Auditório do Paço Municipal 

da Prefeitura de São Bento do Sapucaí realizou-se a reunião do Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB, para emissão e parecer sobre as contas relativas ao segundo 

trimestre de 2021. Presentes os membros do Conselho, a Secretaria Municipal de Educação, a 

contadora Carina Aparecida Santos e a técnica em contabilidade Cintia Regina Castilho 

Monteiro. O presidente do Conselho deu as boas vindas e apresentou o exemplar de Manual 

editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, intitulado como “Novo FUNDEB”.  

Em seguida foi apresentada a prestação de contas referente ao segundo trimestre, as receitas 

acumuladas até o período somam o montante de R$ 2.553.629,92. A aplicação no magistério 

foi de R$ 1.620.291,08 (63,45%) e as demais despesas foram de R$ 372.347,51 (14,58%). Os 

membros do Conselho analisaram a documentação apresentada para emissão do parecer dos 

recursos recebidos. Até a presente data foi utilizado 78,03% dos recursos provenientes do 

FUNDEB, porém entendemos que o limite da aplicação é anual e será cumprido no decorrer do 

ano. Frente à análise das receitas orçadas comparadas com as receitas arrecadadas e a 

estimativa divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) verificou-se que 

haverá um excesso de arrecadação no exercício de 2021. Por esse motivo foi encaminhado ao 

Poder Legislativo proposta de Lei Orçamentária de suplementação de dotações, para que a 

despesa anual seja equivalente à arrecadação. De acordo com o projeto citado, pretende-se 

ampliar o número de computadores, adquirir um veículo para transporte de gás e materiais de 

consumo diversos, tais como kits de material escolar. Foi perguntado sobre o piso do magistério 

e foi sugerido que seja iniciado um grupo de estudos para encaminhar proposta dos professores 

à administração. As despesas informadas estão empenhadas e os documentos foram 

apresentados e analisados pelo Conselho e são os mesmos que serão enviados ao Tribunal de 

Contas do estado de São Paulo, através do programa AUDESP. Os membros do CACs 

FUNDEB entendem que foram atendidos os requisitos legais exigidos, emitindo parecer 

favorável dos recursos do FUNDEB referente ao segundo trimestre de 2021. Nada mais a tratar 

foi encerrada a reunião e para constar a presente Ata vai assinada pelos membros presentes. São 

Bento do Sapucaí, 27 de julho de 2021. 
 


