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O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do município de
Senolândia, estado da Bahia, em atendimento as determinaçôes 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 2020.
Na análise feita por este conselho, foi identificado que o Município de Serrolândia,
no exercício de 2020, recebeu o montante de R$10.384.822,65 de recursos do
FUNDEB incluindo complementação da união, e R$ 3.115,74 de rendimentos de
aplicaçâo financeira, totalizando R$í0.387.938,39. Nas reuniões entre o CACS e o
corpo técnico da Prefeitura Municipal, nos foi apresentado à recêita mensal e
despesa mensal paga com recursos do FUNDEB, bem como documentação
comprobatória que foi deixada a disposição deste conselho.

Após acompanhamento de toda movimentação financeira, orçamentária

e
patrimonial, do exercício de 2020, relativo aos recursos do FUNDEB, o parecer é
favorável pela aprovaçâo da prestação de contas, considerando que foi aplicado
mais do que
limite determinado na legislação vigente, equivalente a
R$6.651.426,69 atingindo o percentual de 64,037o (SUPERAVIT) dos recursos do
FUNDEB em favor dos profissionais em efetivo exercício no magistério, e o restante
da receita com as demais despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino
no monte de R$ 3.648.6'19,86 (FUNDEB 40%).
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Senolândia, Bahia, 25 de março de2021.

Givaldo @mes de Oliveira
PRESII'EI|TE DO OOÍ{SEI}IO OU DO REPRESEI{ÍA'ITE EGTL
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Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e
quinze minutos (14H:15MlN) na Escola Municipal ProF DeniolmarAlves Silva Lima, situada à

Rua Amália Gomes de Oliveira no 75, Baino Sol Nascente, reuniram-se os membros do
Conselho do Fundeb para tratar da análise das planilhas da prestação de contas referente ao

terceiro (3o) Quadrimestre de dois mil e vinte. O presidente Givaldo Gomes de Oliveira iniciou
a reunião dando as boas-ündas aos presentes e passou a palavra para a secretária Suzana
Sampaio de Sousa fazer a leitura das duas últimas atras para apreciação e aprovação dos
membros presentes. Retomou a palavra falando o objetivo da reunião referente à análise das

planilhas de prestação de contas referentes ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte. A
Controladora lnterna da Prefeitura Rafaela da Silva Souza usou a palavra para esclarecer os
dados das planilhas, explicando ao presidente e demais membros do conselho o resumo de
aplicações do Fundeb no ano de dois mil e vinte (2020), sendo aplicado mais do que manda

a legislação vigente, equivalente a R$ 6.651.426,69 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e
um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) atingindo o percentual
de 64,03% (SUPERAVIT) dos recursos do FUNDEB em favor dos Profissionais do Magistério.
Detalhou os gastos dos Fundeb 4OYo com pagamentos referentes às contas de água, tributos
previdenciários, compra de um automóvel para a educação, energia dos prédios da educação

e demais despesas de manutenção com o valo de R$ 3.il8.619,86 (três milhões, seiscentos

e quarenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos). Em seguida o
conselho aprovou por unanimidade as contias do Terceiro Quadrimestre de 2020. O presidente

aproveitou a oportunidade para falar sobre a necessidade de reformulação do Conselho do
Fundeb de acordo à nova Lei aprovada no fina! do ano passado, tendo que realizar nova
eleição até o dia trinta (30) de abril do corrente ano. Agradeceu a presença de todos sempre
dispostos a contribuir com as atribuições deste conselho no período de um ano e sete meses

e encerrou a reunião. Não havendo nada mais a tratar, eu, Suzana Sampaio de Sousa,
secretária lavrei a presente ata que será lida e assinada por mim e por todos os presentes.
Senolândia, 25 de março de 2021 .
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