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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 2019.
Na análise feita por este conselho, foi identificado que o Município de Serrolândia,
no exercicio de 2019, recebeu o montante de R$9.730.191,44 de recursos do
FUNDEB incluindo complementação da união, e R$ 10.751,87 de rendimentos de
aplicação financeira, totalizando R$9.740.943,31. Nas reuniões 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
comprobatória que foi deixada a disposição deste conselho.

Após acompanhamento de toda movimentação financeira, orçamentária

e
patrimonial, do exercício de 2019, relativo aos recursos do FUNDEB, o parecer é
favorável pela aprovação da prestação de contas, considerando que foi aplicado
mais do que
limite determinado na legislação vigente, equivalente
R$
6.212.136,02 atingindo o percentual de 63,770/o (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$ 3.640.448,05 (FUNDEB 40o/o).
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Serrolândia, Bahia, 18 de março de 2020
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IDENTIFICAçÃO

socrAL Do cAcs/FUNDEB Do MuNtcÍpro oe sennoúNDrA-BAHtA
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quatoze horas e vinte
minutos (14H:20M!N) na Casa dos Conselhos situada à Rua da Saudade no 174, Bairro Sol

Nascente, reuniram-se os membros do Conselho do Fundeb para tratar da análise das
planilhas da prestação de contas referente ao ano dois mil e dezenove. O presidente Givaldo

Gomes de Oliveira iniciou a reunião passando a palavra para a Controladora lnterna da
Prefeitura Rafaela da Silva Souza, que veio para esclarecer os dados das planilhas recebidas
pelos membros titulares do conselho, explicando como estão organizadas, lendo alguns itens

para melhor compreensão dos conselheiros e colocando-se à disposição para tirar as
dúvidas. Comentou que está elaborando um projeto para os conselheiros compreenderem
melhor as contas apresentadas, falou do questionário que em breve o conselho precisará
responder sobre o transporte escolar. O presidente comentou sobre a importância de ter
participado da Audiência Pública de Prestação de Contas que

a prefeitura

realizou em

fevereiro, como forma de aprendizado para melhor análise das planilhas. Em seguida o
conselho emitiu o parecer favorável à aprovação unânime sobre a movimentação financeira

dos recursos do Fundeb 60% e 40o/o no exercício do ano de dois mil e dezenove. O
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reuniâo. Não havendo nada mais a
tratar encerrou-se a reunião. Eu, Suzana Sampaio de Sousa, secretária lavrei a presente ata

que será lida e assinada por mim e portodos os presentes. Serrolândia, 18 de março de
2020.
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

