
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – NOVA ITABERABA – SC 

Aos 19 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte,  às 08:00 (oito) - horas na  sala de 
Reuniões do Centro Administrativo,  Adailton Daga reuniram-se os membros do 
Conselho do FUNDEB, o Contador do município Sr. Clenice Tedesco De Zorze e o 
Secretário de Educação Odenir Petroli, os quais apresentaram aos membros do 
Conselho do FUNDEB do Município de Nova Itaberaba, as planilhas com as devidas 
prestações de Contas dos recursos recebidos do FNDE no exercício de 2019 e as 
explicações das receitas e despesas realizadas pela Secretaria da Educação no período 
de 2019. 
Mediante as informações obtidas sobre as Receitas e Despesas dos recursos destinados 
à Educação, os conselheiros para efetivar melhor clareza dos dados apresentados 
resolveram registrar as seguintes informações: 
 

 RECEITAS: 
- Receita com impostos (incluídas as transferências de impostos) Anual totalizando 
R$ 18.978.782,10 (dezoito milhões novecentos e setenta e oito mil, setecentos 
oitenta e dois reais e dez centavos). 
 
-O Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município arrecadadas foi de R$ 
21.515.202,32 (vinte um milhões quinhentos e quinze mil duzentos e dois reais com 
trinta e dois centavos). 
 
 DESPESAS: 
- Despesas com Educação Infantil R$ 1.127.927,78 (um milhão cento e vinte e sete 
mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). 
 
- Despesas com o Ensino Fundamental R$ 2.928.837,63 (dois milhões novecentos e 
vinte e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos). 
 
- Total das despesas com a Educação para efeito de cálculos (25%) foi de R$ 
5.413.886,10 (cinco milhões quatrocentos e treze mil oitocentos e oitenta e seis reais 
e dez centavos) correspondente a 28,53% de aplicação em educação em relação a 
receita com Impostos, valor aplicado a maior que o limite constitucional de R$ 
669.190,57 (seiscentos e sessenta e nove mil, cento e noventa reais e cinquenta e 
sete centavos. 
 
-O saldo do exercício de 2018 foi de R$ 44.398,08 (quarenta e quatro mil trezentos e 
noventa e oito reais e oito centavos) que foram aplicados devidamente até o termino 
do primeiro trimestre de 2019. 
 
-A transferência do FUNDEB foi de R$ 2.016.110,01 (dois milhões e dezesseis mil 
cento e dez reais e um centavo). 
 
Rendimentos de aplicações financeira das contas do FUNDEB foi de R$ 6.749,88 
(seis mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). 
 
- Total dos Recursos oriundos do FUNDEB R$ 2.016.110,01 (dois milhões dezesseis 
mil cento e dez reais e um centavo). 



 
- Despesas com a manutenção e desenvolvimento da educação básica empenhada e 
liquidada com recursos do FUNDEB foram de R$ 2.048.830,47 (dois milhões 
quarenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) totalizando 
99,99%, valor aplicado acima do limite.  
 
- Total de gastos efetuados com profissionais do Magistério em efetivo exercício 
pagos com recursos do FUNDEB 2.048.830,47 (dois milhões quarenta e oito mil, 
oitocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), totalizando 99,99%, valor acima 
do limite. 
 
- O saldo em caixa em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 18.427,30 (dezoito mil 
quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos), que deverá ser aplicado no 
primeiro trimestre de 2020. 
 
 

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB diante do exposto e após analise minuciosa dos documentos sobre as 
Prestações de Contas decidem por unanimidade pelo parecer favorável e aprovam as 
prestações de contas do ano de 2019. 
 

NOVA ITABERABA/SC, 19 de fevereiro de 2020 
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