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O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do município de
Serrolândia, estado da Bahia, em atendimento as determinações da Lei no 11.494
de 20 de junho de 2007, no seu capítulo Vl, Art. 24, apresenta uma análise e
parecer final relativo à aplicação dos recursos do FUNDEB, exercício de 2018.
Na análise feita por este conselho, foi identificado que o Município de Serrolândia,
no exercício de 2018, recebeu o montante de R$9.340.360,84 de recursosdo
FUNDEB incluindo complementação da união, e R$ 12.230,23 de rendimentos de
aplicação financeira, totalizando R$9.352.591,07. NasreuniÕes entre o CACS e o
corpo técnico da Prefeitura Municipal, nos foi apresentado à receita mensal e
despesa mensal paga com recursos do FUNDEB, bem como documentação
comprobatoria que foi deixada a disposição deste conselho.
Apos acompanhamento de toda movimentação financeira, orçamentária e
patrimonial, do exercício de 2018, relativo aos recursos do FUNDEB, o parecer é
favorável pela aprovação da prestação de contas, considerando que foi aplicado
mais do que o limite determinado na legislação vigente, equivalente a R$
5.935.098,33 atingindo o percentual de 63,46% (SUPERAVIT)dos recursos do
FUNDEB em favor dos profissionais em efetivo exercício no magistério, e o restante
da receita com as demais despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino
no monte de R$ 3.414.404,21 (FUNDEB 40Yo).
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