
 

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 – 
CORONEL FREITAS – SC 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte,  às 08:00 (oito)- horas na  

sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação reuniram-se os membros do Conselho 

do FUNDEB, o Contador do município Sr. Edson Luiz Regoso e a Secretária de Educação Eli 

Guaragni Daloma, os quais apresentaram aos membros do Conselho do FUNDEB do 

Município de Coronel Freitas, 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$ R$ 
28.094.326,98 (vinte e oito milhões, noventa e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e 

noventa e oito centavos). 

-O Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município arrecadadas foi de R$ 
34.772.000,43 (trinta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil e quarenta e três 

centavos). 

 

� DESPESAS: 
- Despesas com Educação Infantil R$ 3.174.613,51 (três milhões, cento e setenta e quatro 

mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos ). 

 

- Despesas com o Ensino Fundamental R$ 6.047.862,74(seis milhões quarenta e sete mil, 

oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) com FUNDEB (retorno 

menor que o Repasse) de R$239.609,48(duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e nove 

reais e quarenta e oito centavos). 

 

- Total das despesas com a Educação para efeito de cálculos (25 %) foi de R$ 8.845.942,82 
(oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e 

oitenta e dois centavos) Totalizando 31,50%, valor acima do limite do (25%) foi de 

R$1.822.361,08 (um milhão oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e 

oito centavos). 

 

-A transferência do FUNDEB foi de R$ 4.592.778,28(quatro milhões, quinhentos e 

noventa e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).Rendimentos de 

aplicações financeira das contas do FUNDEB foi de R$ 24.278,24(vinte e quatro mil, 

duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 

 

- Total dos Recursos oriundos do FUNDEB R$4.617.056,52 (quatro milhões, seiscentos e 

dezessete mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). 

 

- Despesas com a manutenção e desenvolvimento da educação básica empenhada e 

liquidada com recursos do FUNDEB foram de R$ 4.495.944,86 (quatro milhões, 

quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis 



centavos) totalizando 97,38%. Valor acima do limite R$ 109.741,17(cento e nove mil, 

setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).  

Foi de 2,38%. 

 

- Total de gastos efetuados com profissionais do Magistério em efetivo exercício pagos 

com recursos do FUNDEB R$ 4.213.627,76, totalizando 91,74%, valor acima do limite R$ 
1.443.393,85 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e três 

reais e oitenta e cinco centavos), sendo um percentual de 2,38%. 

 

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. 
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