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Secretada de Educação e Cultua
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CONSELHO MUNICIPAL DO FL]NDO DE MANUTE,NÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DÁ EDUCÂÇÂO BÁSICÁ E VAIORIZAÇÃO DOS PROFISSIONÂIS DÀ EDUCÂÇÃO *
FUNDEB.

Nós, membtos do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvohrimento

da Educação Básica e de Valotização dos Ptofissionais da Educação - FLINDEB, do Muaicípio de

Pilões, Estado do Rio Grande do Notte, analisamos os demonstrativos getenciais mensal e anual

teferentcs aos rccursos 6nanccüos cteditados na conta do FUNDEB.
Nessâ conta especíEca, constâtamos que os recuÍsos recebidos no exetcício de 2019,

inclúdos os tendimentos de apücação Enanceira obdgtória, fotam na otdem de R$ 1.850.555,78

(um milhào. oitocentos e cinquenta miJ, quinhentos e cinquenta e cinco teais e setenta e oito
centâvos) e que as despesas, no decorrer do petíodo, tegistratam o valor de R$ 2.617.780,06 (dois

milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e oitentâ teâis e seis ceotavos).

Com base nos demonsüativos, analisamos e ved6camos a apücabiüdades dos recursos

Ênanceiios do FUNDEB no exetcício 2019. Em detalhe,

1. Recursos do FUNDEB 60ok - Do valot recebido foi apücado na temuneração dos

ptofissiooais do Magistério e obdações o percentual de apücação de 100%, atendendo às

determinações da I-ei n" 17.494/2007. Contudo, as despesas com â remuneração dos ptofissionais

do Magistédo foram de R$ 2. 085.071,96 (dois milhôes, oitentâ e cinco mil e setentâ e um reais e

noventa e seis centavos).

2. Recutsos do FUNDEB 40o/o - As demais despesas, referentes ao FUNDEB 40%,

direcionadas ao pâgamento dos servidores de apoio, aqüsição, mânutenção e consewação de

instalações e eqüpamentos, necessários ao ensino, matedais didáticos e pedagógicos, maÍrutençào

de veículos que fazem o transpoÍte de alunos da tede pública de ensino, fotam realizadas com
iecu$os próprios, totâlizando o valot de R$ 532.708,10 (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos

e oito reais e dez centavos), quarll.tz lutJizaü somente paÍa pâgâmento dos servidores de apoio.

Àpós análi"es detalhadas dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite

PÂRECER Íavotâvel à rphcação dos recursos do FUNDEB durante o exercício de 2019.

Pilôes/RN,31 dc dezembro de 2019.

DO CONSELHO MLNICIPÂL DO F'UNDEB

À'ÍEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB



/

Estado do Rio Gtande do Norte
PR F,FI.]ITURÂ MUN ICIPA], I)I 1 PILÔF,S

Sectetatâ de Educação e Cultura
Conselho Municipal do FUNDEB
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