Prefeitura Municipal de Serra Azul
Departamento Municipal de Educação
Rua Antonino Ferreira de Carvalho, 430 – Fone (16) 3982 1483 – CEP: 14.230-000

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO CACS/FUNDEB.

PARECER

Nós membros devidamente constituídos, CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO

DE

CONTROLE

SOCIAL

DO

FUNDO

DE

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
– SERRA AZUL – SP, reunimo-nos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal
de Serra Azul , com 60% dos conselheiros presentes exigido em requerimento
interno para analisarmos a documentação necessária para a comprovação dos
gastos realizados no 1º trimestre de 2021. Diante dos gastos no período de
janeiro a março de 2021 com recursos do FUNDEB de R$ 1.920.719,26 ( Hum
milhão novecentos e vinte mil setecentos e dezenove reais e vinte e seis
centavos de reais) sendo que :R$ 1.048.512,35 ( Um milhão quarenta e oito mil
quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos de reais) com remuneração
dos profissionais do Magistério, art 7º da Lei 9424, mínimo de 70%, num total
aplicado de 54,59% e R$ 220.672,04 ( Duzentos e vinte mil seiscentos e
setenta e dois reais e quatro centavos de reais), na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, num total de 30% aplicado que
equivale a11,49%. Perfazendo um total de despesas de R$ 1.269.184,39 ( Um
milhão duzentos e sessenta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e
nove centavos de reais), totalizando 66, 08% do recurso recebido.

Serra Azul, 17 de agosto de 2021

Juliana Andresa Moreira Lima
Presidente
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Nós membros devidamente constituídos, CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO

DE
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FUNDO

DE

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
– SERRA AZUL – SP, reunimo-nos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal
de Serra Azul , com 60% dos conselheiros presentes exigido em requerimento
interno para analisarmos a documentação necessária para a comprovação dos
gastos realizados no 2º trimestre de 2021. Diante dos gastos no período de
janeiro a março de 2021 com recursos do FUNDEB de R$ 3.490.633,62 ( Três
milhões quatrocentos e noventa mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta E
dois centavos de reais) sendo que :R$ 2.582.638,305 ( Dois milhões
quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta centavos)
com remuneração dos profissionais do Magistério, art 7º da Lei 9424, mínimo
de 70%, num total aplicado de 73,99% e R$ 769.060,46 ( Setecentos e
sessenta e nove mil sessenta reais e quarenta e seis centavos de reais), na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, num total de 30%
aplicado que equivale 22,03%. Perfazendo um total de despesas de R$
3.351.698,76 ( Três milhões trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e
noventa e oito reais e setenta e seis centavos), totalizando 96,02% do recurso
recebido.

Serra Azul, 17 de agosto de 2021

Juliana Andresa Moreira Lima
Presidente

