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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL 

DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARINHANHA. 

PARECER N.° 001/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARINHANHA reuniu-se, com a 

finalidade de analisar as Prestações de Contas do exercício de 2014. Após 

análise e discussão dos registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, 

relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do FUNDEB assim 

como os referentes às despesas realizadas, disponibilizadas pelo gestor, foi 

convocado um técnico da prefeitura para esclarecer as dúvidas surgidas 

durante a análise dos referidos documentos. Foram apresentadas as relações 

mensais de despesas pagas com recursos do FUNDEB, sendo discutidas 

todas as dotações orçamentárias, devidamente examinadas à luz dos preceitos 

e normas de administração pública e nos critérios estabelecidos especialmente 

na lei n.° 11.494/2007 e a Lei n.° 9.394/96, observando as competências legais 

do Conselho, disposta na Lei Municipal N°. 1.181/13, de 12 de Dezembro de 

2013, que dispõe sobre a reestruturação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação do Município de Carinhanha — Bahia — Conselho do FUNDEB. 

A partir dos documentos apresentados o relatório fica assim descrito: 

1 Na composição de receita total anual destinada ao FUNDEB foram 

consideradas a somatória dos depósitos automáticos, realizado na 

Fundação Banco do Brasil, Agência: 816-8, Conta n°: 13.661-1 (60%) e 

Conta N° 13.600-X (40%), que chegou a soma Total de: R$ 

21.434.358,23 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos); o total de 

gastos com profissionais do magistério (60%) foi de R$ 15.364.004,82 
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(quinze milhões, trezentos sessenta e quatro mil, quatro reais e oitenta e 

dois centavos). 

2. Os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB 

atenderam plenamente a determinação constitucional, artigo 21 e 22 da 

Lei 11.494/07, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais 

do magistério de percentual superior ao limite estabelecido, resultando 

71, 68 % do total da receita bruta de impostos. 

3 Os recursos do FUNDEB destinados em favor dos servidores pagos com 

a parcela dos 40% foi no percentual equivalente a 28,32%. (no valor de 

R$ 6.070.353,41 (seis milhões, setenta mil, trezentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e um centavos). 

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO —60 % 

(FUNDEB) COM PESSOAL E ENCARGOS 

VALORES CREDITADOS NA CONTA DO FUNDEB 

TOTAL ATÉ DEZEMBRO R$ 21.434.358,23 

60% OBRIGATÓRIO R$ 12.860.614,94 

VALOR APLICADO R$ 15.364.004,82 

PERCENTUAL (%) 71,68 

Superávit R$ 2.503.289,88 

Saldo na Conta do FUNDEB R$ 2.430,69 

Conclui-se, portanto, que foi aplicado o mínimo de 25% estabelecido no 

artigo 213 da Constituição Federal. 

No final do ano, no encerramento do exercício do 2014 verificou-se o 

saldo bancário R$ 2.430,69 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e 

nove centavos). 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas 

nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos 

ilegais que caso ensejarem. 



Após análise e conferência na documentação disponibilizada das 

receitas e despesas do FUNDEB, este conselho emite parecer favorável 

quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no exercício 2014. 

É o Parecer. 

Carinhanha — Bahia, 26 de março de 2015 

Conselheiros do FUNDEB 

Aelson de Souza Silva 

Alberto dos Santos Farias Filho 

Ergelucia Nazaré do Nascimento 

Eufrásio Ribeiro 

Josemar Costa de Almeida 

João Eides Mendes da Rocha 

Manoel Messias Silva e Souza 
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José Messias de Brito 

Presidente CACS FUNDEB 
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2. Os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB 
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R$ 6.070.353,41 (seis milhões, setenta mil, trezentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e um centavos). 
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saldo bancário R$ 2.430,69 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e 
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A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas 
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Após análise e conferência na documentação disponibilizada das 

receitas e despesas do FUNDEB, este conselho emite parecer favorável 

quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no exercício 2014. 

É o Parecer. 

Carinhanha — Bahia, 26 de março de 2015 

Conselheiros do FUNDEB 

Aelson de Souza Silva 

Alberto dos Santos Farias Filho 

Ergelucia Nazaré do Nascimento 	  
Eufrásio Ribeiro 

Josemar Costa de Almeida 

João Eides Mendes da Rocha 

Manoel Messias Silva e Souza 

uwu  
José Messias de Brito 

Presidente CACS FUNDEB 
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ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO O MUNICIPAL DO FUNDEB 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze às 09:00 horas (nove horas) na Sala 

do Auditório do Polo Educacional Dona Carmem, reuniram-se extraordinariamente os membros 

componentes do Conselho do CACS-FUNDEB, Edinom da Silva Primo; Eufrásio Ribeiro; 

Ergelucia Nazaré do Nascimento; Irene de Jesus Pereira; Manoel Messias Silva e Souza; Aelson de 

Souza Silva; José Messias de Brito; Synara Adriana Lino Lélis; Josemar Costa de Almeida e 

Alberto Farias, convocada especialmente para a finalidade de discutir a seguinte pauta: Leitura da 

Lei Municipal N°. 1.181/13; de 12 de Dezembro de 2013, que dispõe sobre a reestruturação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação do Município de Carinhanha - Bahia - Conselho do FUNDEB, publicada na Imprensa 

Oficial Eletrônica do Município - Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2013 - Edição n° 421; 

Regimento Interno do FUNDEB e sua consonância com os artigos 24 e 25 da Lei Federal N° 

11.494, de 20 de Junho de 2007; Calendário Anual de Reuniões; Eleição do novo Presidente e 

outras matérias/assuntos importantes. Por meio de consenso entre todos os conselheiros presentes, o 

Conselheiro titular José Messias de Brito foi escolhido para presidir a reunião. O Presidente da 

reunião deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia. Falou 

um pouco da importância do "Projeto do MPeduc", do Ministério Público Federal" no Município de 

Carinhanha, com vista a melhoria da qualidade da educação de Carinhanha e de igual forma, falou 

ainda da importância do acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização dos recursos 

do Fundo pelo Conselho e sobretudo a presença e participação dos conselheiros nas reuniões. Em 

seguida fez a leitura da Lei Municipal N°. 1.181 /1 3, de reestruturação do conselho, discutiu artigo 

por artigo. Logo após, foi feita a leitura do Regimento Interno, foi discutido e posto em votação e 

aprovado por unanimidade, foi discutido a Portaria Ni' 001/2014, de 02 de Janeiro de 2014, 

publicada no Diário Oficial do Município - Terça-feira, 14 de Janeiro de 2014 - Edição n° 431, que 

dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho do FUNDEB e ficou decidido em fazer 

algumas alterações na composição do Conselho, no segmento da diretoria das escolas básicas 

públicas, bem como no segmento dos estudantes da educação básica pública. Ficou decidido de 

solicitar a planilha de execução das reformas das escolas. Passando para o próximo item da pauta 

Eleição do Presidente, o Conselheiro José Messias de Brito deixou a Presidência da reunião e 

candidatou a Presidente do Conselho, eleito por unanimidade sem nenhum voto contra e nenhuma 

abstenção, o Presidente eleito e agora empossado fez uso da palavra e agradeceu os votos e em 

seguida foi votado o Calendário Anual de Reuniões Ordinárias, ficando para a primeira quarta- feira 

de cada mês. Franqueado a palavras aos presentes e não havendo nada mais a se tratar o Sr. 
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Presidente deu por encerrada a reunião e eu Fátima dos Santos Pereira secretariei a reunião e lavrei 

a presente Ata que, após lida e aprovada será por mim e por todos assinada. Carinhanha quatro de 

março de dois mil e quinze. 
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