
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB 
 

PARECER CIRCUNSTANCIADO 

EXERCÍCIO: 2014 

 

Fundamentação legal: Art. 13, # 2°, da Instrução Normativa 06/2007 – TCE/MG. 

 

 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, do 

município de Divisa Nova - Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 13, # 2°, da Instrução Normativa 

06/2007 – TCE/MG, analisando todos os documentos apresentados pela equipe técnica do Município de 

Divisa Nova relativo à movimentação financeira dos recursos recebidos à conta do FUNDEB durante o 

exercício de 2014, concluiu o seguinte: 

 

a) Desempenho do FUNDEB: 

 

O Município, no exercício de 2014, nos termos do Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e da Lei Federal 11.494/2007, com base no numero considerado pelo MEC dos alunos 

matriculados no Ensino Básico, foi “superavitário” em relação do FUNDEB, conforme se demonstra a seguir: 

 

1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos FUNDEB R$               2.007.706,68 

(-) 9.5.1.7.00.00.00 Dedução para o FUNDEB. R$              1.855.704,97 

 Superávit R$                   152.001,71 

 

 Ao analisarmos o quadro acima vimos que houve uma redução do "Superávit" em relação aos 

resultados alcançados em 2013, que o "Superávit" foi de R$ 181.984,93, o que podemos concluir foi a 

quantidade alunos matriculados foi menor, de acordo com o censo escolar. 

 

b) Aplicação dos recursos do FUNDEB no Mercado Financeiro:  

 

Considerando o disposto no artigo 20 da Lei federal 11.494/2007, constatou-se que os recursos  

disponíveis em conta corrente foram aplicados no mercado financeiro, com a finalidade de preservar o poder 

de compra desses recursos e que os recursos financeiros recebidos são aplicados automaticamente de acordo 

com os créditos diários. 

 

c) Aplicação dos recursos do FUNDEB: 

 

 Os gastos com recursos do FUNDEB em 2014, totalizaram em R$ 2.063.829,10 (Dois milhões, 

sessenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e dez  centavos.), contra uma receita arrecadada de 

R$2.033.579,91 (Dois milhões, trinta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos.), 

para o complemento das despesas foi utilizado parte do saldo transferido do exercício de 2013 para 2014, 

deste montante conforme quadro abaixo, foram efetuados os gastos com os pagamentos dos Profissionais do 

Magistério (Professores) em efetivo exercício em sala de aula com o Ensino Básico, no percentual de 76,97% 

(setenta e seis, noventa e sete pontos percentual), demonstrado na tabela abaixo: 

 

MESES RECEITA FOLHA DE 

PAGAMENTO 

ENCARGOS 

SOCIAIS 

TOTAL DA 

DESPESA 

Janeiro 221.903,52 30.021,86 6.304,59 36.326,45 

Fevereiro 181.187,53 108.631,63 22.812,64 131.444,27 

Março 163.067,61 97.754,05 20.528,35 118.282,40 

Abril 162.951,33 96.605,67 20.287,20 116.892,87 

Maio 165.316,16 98.016,56 20.583,48 118.600,04 

Junho 154.531,57 99.243,14 20.841,06 120.084,20 

Julho 153.200,80 107.766,98 22.631,06 130398,04 

Agosto 155.076,80 109.772,14 23.052,15 132.824,29 



Setembro 160.792,19 107.577,35 22.591,24 130.168,59 

Outubro 156.590,10 98.429,99 20.670,30 119.100,29 

Novembro 89.347,54 97.639,86 23.959,99 121.599,85 

Dezembro 269.614,76 275.759,03 13.752,55 289.511,58 

Saldo Anterior 183.301,86    

TOTAL 2.216.881,77 1.327.218,26 238.014,61 1.565.232,87 

 

 

d) Gastos Totais com o FUNDEB: 

 

Valores mínimo 60% dos recursos recebidos FUNDEB: R$  1.220.147,95 (Um milhão, duzentos e vinte mil, 

cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos.).  

Valor Aplicado nas despesas com os Profissionais do Magistério.........R$  1.565.232,87, (Um milhão, 

quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos.). 

Percentual atingido com a folha de pagamento do Magistério, incluindo saldo vindo do exercício anterior:     

70,60% (setenta, sessenta pontos percentual.). 

 

e) Gastos em outras despesas com os recursos FUNDEB:. 

 

Valores gastos com outras despesas somaram  um total de R$ 498.596,23, (Quatrocentos e noventa e oito mil, 

quinhentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos.),  que são folha de pagamento e encargos sociais dos 

servidores da educação, que não do Magistério e despesas com manutenção do ensino básico.  

Os restos a pagar somaram um total de R$ 57.782,24, (Cinqüenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

vinte e quatro centavos.). 

Saldo Bancário em 31.12.2014 para 2015 menos os restos a pagar, e de R$ 97.376,47 (Noventa e sete mil, 

trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos.). 

  

PARECER: 

 

 Tendo em vista o exposto, em que considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do 

Município de Divisa Nova e Anexo dos gastos, encaminhados a esse conselho tem-se que o valor mínimo a 

ser aplicado de 60% recursos FUNDEB, de acordo com a legislação vigente é de R$ 1.220.147,95 (Um 

milhão,duzentos e vinte mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos.), mas de acordo com os 

dados apresentados pelo Município, ficou demonstrado que foi aplicado com os pagamentos da folha dos 

Profissionais do Magistério num total de R$ 1.565.232,87 (Um milhão,quinhentos e sessenta e cinco mil, 

duzentos e trinta e dois  reais e oitenta e sete centavos.), perfazendo um percentual de 76,97% (Setenta e seis 

virgula noventa e sete pontos percentuais.).  

 

De acordo com os dados apresentados. 

 

 Ante todo o exposto, verificado a correta aplicação dos recursos no ano em referencia, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB de Divisa Nova MG, é de parecer favorável pela 

aprovação da prestação de contas da aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício 2014, conforme decisão 

exarada em ata deste Conselho. 

 

Divisa Nova – MG, 30 de março de 2015 

 

 

 

 

 

 

Janaina Geralda Lisboa Figueiredo 

Presidente do Conselho do FUNDEB 

 

 

 


