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PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB 



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL 
DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARINHANHA. 

PARECER N.° 001/2016 

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 2015. 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$ 

23.620.264,54 (vinte e três milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e 

sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); o total de gastos 

com profissionais do magistério (60%) foi de R$ 15.813.386,60 (quinze 



milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

sessenta 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 

66,57 % 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 valor de R$ 7.185.716,95 (sete milhões, cento 

e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e cinco 

centavos). 

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO —60 % 

(FUNDEB) COM PESSOAL E ENCARGOS 

VALORES CREDITADOS NA CONTA DO FUNDEB 

TOTAL ATÉ DEZEMBRO R$ 23.620.264,54 

60% OBRIGATÓRIO R$ 14.252.993,76 

VALOR APLICADO R$ 15.813.386,60 

PERCENTUAL (%) 66,57 

Superavit R$ 1.560.392,84 

Saldo na Conta do FUNDEB R$ 642.015,84 

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

artigo 213 da Constituição Federal. 

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 2015. 



É o Parecer. 

Carinhanha — Bahia, 29 de março de 2016. 
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