
Estado do fuo Grande do Norte
PREF'EITURA MUNICIPAL DE PILÕES

Gabinete Civil

CONSELHO MID{ICIPAL DO FUNDO DE MÀNUTENÇÃO E
DESENVOLVTMENTO DA EDUCAÇÃO nÁSrCl E VALORTZAÇÃO
DOS PROFISSTONAIS DA EDUCAÇÀO - FUiriDEB.

Nós membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação - FUNDEB, do Município de Pilões, Estado do Rio Grande do Norte,
analisamos os demonstrativos gerenciais mensal e anual, referente aos Íecursos
financeiros recebidos á conta do FLINDEB. onde constatamos que os ÍecuÍsos
recebidos no exercício de 2018. com rendimentos, foram na ordem de RS
1.636,,243,,68 (Um milhão, seiscentos e trinta e seis mi1, duzentos e quarentâ e

três reais e sessenta e oito centavos). Com base nos demonstrativos, analisamos e

verificamos a aplicabilidades dos recursos do FUNDEB, sendo:

. Recurso do FENDEB 60',/o - Do valor recebido foi aplicado na
remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos, o
percentual de aplicação de 153,49Yo atendendo as determinações da Lei n'
11.494/2007 e,

o Recurso do FENDEB 40%o - Do valor recebido, foi aplicado

36,61%, no pagamento dos servidores de apoio, aquisição, manutenção e
conservação de instalações e equipamento necessário ao ensino, materiais

didátiços e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte de

alunos da rede púbiica de ensino.

Após uma analises detalhadas dos relatórios, este Conselho está de

acordo e emite parecer favorável a aplicação dos recursos do FIINDEB no

exercício de 2018.

Pilões/RN.31 de dezembro de 2018.
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MEMBROS DO CONSELHO

REPRESENTAA{TES DA SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇÁO.

DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
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REPRf,,SENTAIITES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS
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REPRE§ENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS.

REPRESENTANTES DOS SER\TDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
DAS ESCOLAS PÚBLICAS.

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS.


