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PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB
PARECER 01/2018
O Conselho municipal do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento a
Educação Básica) do município de Malhada-BA elabora o presente parecer, cujo
objetivo é instruir a prestação de contas anual do Município. tendo como finalidade
consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e
objetiva, os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e
situações verificadas bem como registrar o entendimento quando á utilização dos
recursos do FUNDEB, durante o exercido de 2018, o que será realizado com base
da legislação vigente e os princípios constitucionais que rege os atos
administrativos: Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
Foram analisados os seguintes documentos:
Balancete de receita e despesa do exercício de 2018.
• Total da receita do FUNDEB de 2018 foi de R$13.731,324, 60, mais R$
4.992,35 de rendimentos de aplicação que totalizam R$13.736,316, 03.
e
As despesas pagas destinadas á manutenção do ensino foram de R$
9006,776, 03.
• As despesas pagas destinadas à manutenção da parte dos 40% R$
5104,598, 03.
O valor aplicado com remuneração do magistério e encargos foi de RS
13.736,316, 95 perfazendo um percentual de 65,57%.
CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que os recursos foram empregados em conformidade
com o que determina a lei, de forma que este conselho emite parecer
favorável quanto à aplicação dos recursos no exercício de 2018. E o parecer.

Malhada. Ba,27 de Março de 2019.
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