
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DOFUNDEB 
 

PARECER CIRCUNSTANCIADO 

EXERCÍCIO: 2018 

 

Fundamentação legal: Art. 13 da Instrução Normativa 13/2008 e com a redação conferida pela instrução 

05/2012 – 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 da Instrução Normativa 12/2008 – 

TCE/MG, analisando todos os documentos relativos à movimentação financeira dos recursos recebidos à 

conta do FUNDEB durante o exercício de 2018, apresentados pelo Órgão Técnico da Prefeitura Municipal de 

Divisa Nova,  concluiu o seguinte: 

 

a) Desempenho do FUNDEB: 

 

Os recursos do FUNDEB, transferido para o Município, no exercício de 2018, nos termos do Artigo 

60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da Lei Federal 11.494/2007, com base no número 

considerado pelo MEC dos alunos matriculados no Ensino Básico, foi “deficitário” em relação a contribuição 

descontada para formação do FUNDEB no ato das transferências constitucionais no montante de R$  

622.338,81 (seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos.), recursos que 

compõe o montante para aplicação na manutenção do Ensino, conforme se demonstra a seguir: 

 

1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos FUNDEB - Principal R$                 1.703.646,03 

(-) 9.5.1.7.00.00.00 Dedução para o FUNDEB. R$                 2.325.984,84 

 Superávit R$                  (622.338,81) 

 

b) Aplicação dos recursos do FUNDEB no Mercado Financeiro:  

 Com uma rentabilidade de R$ 3.660,47 (três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e sete 

centavos.); 

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. 

 

c) Aplicação dos recursos do FUNDEB: 

 

1 - Os gastos com recursos do FUNDEB em 2018, totalizaram em R$ 1.707.306,50 (um milhão, 

setecentose sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos.), 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 e gastos com os demais profissionais 

responsáveis pelos serviços administrativos da rede de ensino básico Municipal e também gastos com 

outras despesas pertinentes a educação básica, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

RECEITA DESPESAS 

Meses Receita Folhas 

Magistério 

Folha 

Outros 

Outras 

Despesas 

Total das 

Despesas 

Janeiro 314.664,68 137.787,46 20.227,20 0,00 158.014,66 

Fevereiro 215.585,56 143.464,80 42.731,20 0,00 186.196,00 

Março 170.869,52 150.137,74 45.363,98 0,00 195.501,72 

Abril 172.104,76 157.429,59 42.602,36 0,00 200.031,95 

Maio 123.889,45 142.565,35 42.128,41 0,00 184.693,76 

Junho 88.072,68 143.450,04 39.704,29 1.850,00 185.004,33 

Julho 77.152,80 121.567,82 0,00 0,00 121.567,82 

Agosto 108.642,07 144.768,63 0,00 0,00 144.768,63 



Setembro 180.261,16 144.982,13 51.735,47 0,00 196.717,60 

Outubro 78.899,42 52.255,88 1.155,47 0,00 53.411,64 

Novembro 82.206,36 99.538,33 4.866,37 0,00 104.404,70 

Dezembro ___91.297,57 ___149.583,14 ______3.870,86 _____0,00 ___153.454,00 

Sub Total     1.703.646,03 1.587.530,91 294.385,90 1.850,00 1.883.766,81 

Rentabilidade 3.660,47               

Total 1.707.306,50 1.587.530,91 294.385,90 1.850,00 1.883.766,81 

 

 2 - Logo abaixo demonstramos a movimentação financeira dos recursos conforme demonstrativos dos 

gastos das despesas com recursos do FUNDEB pagas. 

 

Resumo demonstração financeira: 

RECEITA DESPESA 

 

Recursos Valores Despesas Valores 

Transferências FUNDEB   1.703.646,03 Consignados de 2017 a Pagar. 18.152,96 

Rendimentos Financeiros                3.660,47           Pessoal Magistério 1.272.803,66 

Rec. IRRF – Servidores. 29.437,90 Obrigações Patronais 215.931,79 

Restituições Servidores 469,52 Pessoal Geral 244.811,69 

Rec. Consignados    _____29.271,23 Obrigações patronais 49.574,21 

Total das Receitas 1.766.485,15 Outras Despesas ___1.850,00 

Saldo Banco Vindo de 2017 ____52.734,21   

Total 1.819.219,36 Total das Despesas 1.803.124,31 

  Saldo Atual Banco 31.12.2018 16.095,05 

    

    

Total Geral          1.819.219,36 Total Geral 1.819.219,36 

 

d) Gastos Totais com o FUNDEB: 

 

Valores mínimo 60% dos recursos recebidos FUNDEB: R$  1.024.383,90 

Valor Aplicado com os Profissionais do Magistério.........R$  1.488.735,45 

Percentual atingido com a folha de pagamento do Magistério:      87,198% 

 

e) Gastos em outras despesas com os recursos FUNDEB: 

 

Valores gastos com outras despesas totalizaram R$296.235,90(duzentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta 

e cinco reais e noventa centavos.), que são folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da educação, 

que não do Magistério e despesas com manutenção do ensino básico.  

 

Saldo Bancário em 31.12.2018 para 2019 é de R$16.095,05 (dezesseis mil, noventa e cinco reais e cinco 

centavos.). 

 

f) Restos a Pagar, 

 

De acordo com os dados apresentados, passou um montante de Restos a pagar no Valor total de 98.795,46 

(noventa e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis 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$ 1.024.383,90(Um 

milhão, vinte e quatromil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos.), mas de acordo com os dados 

apresentados pelo Município, conforme Anexo VIII ficou demonstrado que foi aplicado com os pagamentos 

da folha dos Profissionais do Magistério num total de R$ 1.488.735,45 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e 



oito mil, setecentos e trinta cinco reais e quarenta e cinco centavos.), perfazendo-se um percentual de 87,198% 

(oitenta e seteinteiros ecento e noventa e oito milésimo porcento). De acordo com os dados apresentados, 

vimos também que no encerramento do exercício houve um empenho das despesas com os Profissionais do 

Magistério da ordem de R$ 98.795,46 (noventa e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis 

centavos.) sem a disponibilidades financeiras com recursos do FUNDEB, pois o saldo bancário apresentado 

em 31.12.2018 e de R$ 16.095,05 (dezesseis mil, noventa e cinco reais e cinco centavos.), diante disto o valor 

faltante foi de R$ 82.700,41 (oitenta e dois mil, setecentos reais e quarenta e um centavos.) com recursos do 

FUNDEB. 

 

 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 pela aprovação da 

prestação de contas da aplicação do FUNDEB no exercício 2018, conforme decisão exarada em ata deste 

Conselho. 

 

Divisa Nova – MG, 20 de março de 2019. 
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