
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL FUNDEB 
PARECER CACS /FUNDEB N°05/2019 - 2° TRIMESTRE 2019 

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACs) 
do município de Taciba reuniu-se no dia 15 de agosto de 2019 na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, situada na Rua Manoel Xavier, 228 - Centro. às 15h00 horas 
(quinze horas) para análise dos demonstrativos de pagamento de professores e 
funcionários, composto pelos meses de abril, maio e junho de 2019, emite o 
presente PARECER; 

1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO. 
De acordo com os demonstrativos apresentados e analisados por este conselho, 
constata-se que o valor acumulativo mais rendimentos até o segundo trimest -e do ano 
referente foi de R$ 1.986.045,06 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, quarenta 
e cinco reais e seis centavos). A aplicação com os gastos do magistério no quarto 
trimestre foram no valor de R$ 1.626.227,76 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil, 
duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) (81,89%). mais que o exigido 
60%. 

2. DEMAIS DESPESAS - Neste item, o Conselho verificou que a aplicação foi de R$ 
9.200,85 (nove mil, duzentos reais e oitenta e cinco centavos), (0,46%). 

Desta forma, a aplicação total dos recursos recebidos pelo FUNDE B até o 
segundo trimestre de 2019 foi de R$ 1.635.478,61 (um milhão seiscentos e trinta e 
cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
(82,35°A). Sendo assim, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB de Taciba/SP, analisando a documentação apresentada pelo Executivo 
Municipal, recomenda que sejam adotadas as medidas para o pleno atendimento 
da legislação atinente a matéria, ou seja, aplicação dos 100% dos recursos do 
FUNDEB, na manutenção e desenvolvimento da Educação Básica. 

Taciba, 15 de agosto de 2019. 
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