
MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE — SC 

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO — FUNDEB 

PARECER: 01/2018 

OBJETIVO: Análise das Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB, referente ao 

exercício de 2017. 

APROVAÇÃO: 30/01/2018 

O Conselho Municipal do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB, após análise dos recursos recebidos e 
aplicados, referente ao exercício de 2017, faz as seguintes considerações: 

No exercício de 2017 o município recebeu do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB, um valor em R$ 
1.156.728,97. 

Do total recebido, o município obteve um valor de R$ 6.412,79 oriundo de aplicação financeira 
em poupança. 

Do montante de recursos recebidos do fundeb em 2017 mais aplicação fiananceira, o valor de 
R$ 915.988,96 foi aplicado em remunerações dos profissionais do magistério, correspondente a 
78,75% dos recursos recebidos no exercicio. O valor aplicado em outras atividades de 
manutenção do ensino fundamental, foi de R$ 215284,52, equivalente a 18,51% dos recursos 
recebidos no execio de 2017. 

As despesas foram efetuadas conforme estabelecido nos §§ 2° e 3° do artigo 211 da 
Constituição Federal. 

O saldo financeiro apurado em no fim do exercício de 2017, foi de R$ 32.688,60, representado 

um percentual de 2,81% dos recursos recebidos, conforme extratos de conta banco. Recursos estes 

que serão utilizado no 1° bimestre do exercício de 2018, com abertura de dotação específica no 

orçamento vigente. 
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Considerações finais: 

Observando tais considerações, verificou-se a transparência e Correta aplicação dos 
recursos do FUNDEB, pela Secretaria Municipal de Educação, o que faz com que o Conselho 
Municipal do FUNDES votou favorável a aprovação das contas do exercício de 2017. 

ANEXO 1 

RESUMO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB VALOR RS 
1 - Saldo financeiro total do exercício anterior (2016) 	  25.470,12 
1.1 - Despesas (empenhos) de 2016 em restos a pagar 	  - 

1.2 - Saldo financeiro do exercício anterior -2016, aplicado em outras 
despesas do ensino fundamental em 2017 	  

25.470,12 

2 - Total de rendimentos do exercício de 2017 vinculados ao FUNDEEI 6.412,79 

3 - Transferências do Fundeb recebidas em 2017 	  1.156.728,97 
3.1 - Transferência recebidas (fundei) 60%) 694.037,42 
3.2 - Transferência recebidas (fundeb 40%) 462.691,55 
4 - (=)Total de receita arrecadada do Fundeb em 2017 (3+2) 	 .163.141 76 , 

5 - Aplicação em remuneração de profissionais do magistério no exercício 
de 2017 RS (fundeb 60%) 	  915.988,96 

6 - Aplicação em outras despesas de manutenção do ensino fundamental 
no exercício de 2017 RS (fundeb 40%) 	  215.284,52 

7 - Aplicação em remuneração de profissionais do magistério em 
porcentagem (2017) 	  78,75% 

8 - (=) Aplicação em Porcentagem em outras ações de manutenção e 
desenv. da educação básica (2017) 	  18,51% 

9 - Total de recursos recebidos e rendimentos oriundos do fundeb 2017 E 
aplicados na manutenção do ensino fundamental RS. 	  1.137.686,27 

10 - Restos a pagar de 2017 liquidados para pagamento (vinculados ao 
fundeb) 	  0,00 

11 - Saldo para o exercício de 2018 conforme extratos 	  32.688,60 

12- Percentual de saldo em conta para aplicação em 2018 	 2,81% 
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União do Oeste - SC, 30 de janeiro de 2018. 
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