
 

 

Ata nº  05/2021 

 

Reunião do CACs  FUNDEB  para emissão de parecer referente ao 1º trimestre de 2021.  
 

Ao quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 9 horas 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 1º trimestre de 2021.  Presentes os membros, a contadora 

Carina Aparecida Santos e a Secretária de Educação, professora Aurora Marigilda da Rosa Santos. Foi 

apresentado pelo presidente senhor Alan Filho da Silva e pela Secretaria, o Manual de Orientação do 

Novo Fundeb, no qual contém esclarecimentos que vão desde a composição do Fundeb até a prestação 

de contas quanto a aplicação dos recursos, passando pelos critérios de distribuição, pelas regras de 

aplicação, pelas condições de criação e aprovação dos indicadores e pelas etapas de operacionalização do 

Fundo.  Foi aberto espaço para perguntas e dúvidas, e todas foram esclarecidas. Também foi 

disponibilizado o manual de orientação a todos e informado que na próxima reunião poderão ser 

pontuados outros assuntos referentes ao novo Fundeb. Em seguida apresentado pela contadora que as 

receitas acumuladas até o período somam o montante de R$ 1.428,559, 91 (um milhão quatrocentos e 

vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).                                                             

A aplicação no magistério foi de R$ 678.278,13  (seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e oito 

reais e treze centavos), o que representa   47,48% da receita total arrecadada e as demais despesas foram 

R$ 164.397,46 (cento e sessenta e  quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e seis 

centavos), que representa 11,51% 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 58.99% dos recursos. Os membros do Conselho entenderam que limite da 

aplicação dos recursos é anual  e deverá ser atingido no decorrer do exercício, emitindo parecer favoravel 

dos recursos do FUNDEB referente ao primeiro trimestre de 2021. As despesas informadas foram 

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, 14 de abril  de 2021. 


