
Poder Executivo Municipal de Morro Redondo 

Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle 

Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação FUNDEB, do Município de Morro Redondo – RS Instituído pela lei 

Municipal 1.331/2007 de 31 de junho de 2007. 

 

PARECER Nº 001/2014 

         O conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação 

e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do 

Município de Morro Redondo – RS, atendendo ao que dispõe o parágrafo único 

do art.27 da lei Federal n° 11.494, de 20 de junho de 2007, e de acordo com a 

competência que lhe assegura o art.24 e seguintes da mesma Lei, elabora o 

presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas Anual do 

Município. 

         Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades 

desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e 

conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas bem 

como registrar o entendimento quanto á utilização dos recursos do Fundo 

durante o exercício de 2013, o que será realizado com base na legislação 

vigente, em especial com a que dispõe a Emenda Constitucional n°. 53/06, as 

leis Federais n° 11.494/07 e n°. 9.394/96 e os princípios constitucionais que 

regem os atos administrativos: legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade e eficiência. 

 

RELATÓRIO 

     O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e 

Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de 

Morro Redondo, em reuniões realizadas no decorrer do ano, analisou as 

seguintes documentações referente ao exercício de 2013: 



        Extrato Bancário mensal da conta especifica do FUNDEB (N°.40394-6, Banco 

do Brasil – agência 0617-3), referente as receitas formadoras deste fundo – 

FPM, ICMS, IPI – exportação, IPVA,ITR,Lei L.C.87/96, e o retorno conforme o 

numero de alunos do município; Folhas de pagamentos de pessoal; Empenhos e 

comprovantes das demais despesas que foram pagas pela conta do FUNDEB do 

Banco do Brasil e do Banco Banrisul; Quadros Demonstrativos das Receitas e 

Despesas com MDE; Demonstrativos de Execução Financeira. 

        A partir dos referidos documentos, o relatório fica assim descrito:  

1.  Na composição de receita total anual destinados ao FUNDEB foram 

considerados o somatório dos depósitos automático, no Banco do Brasil, 

referente aos recursos dos impostos sub-vinculados retidos, que chegou 

a soma de R$ 1.954.007,06 mais os valores de rendimentos de aplicações 

financeiras do Fundo no Banco do Brasil no valor de R$ 7.364,28. Não 

houve adicional do FUNDEB de acordo com o número de alunos da 

matricula do censo anterior. A receita recebida do FUNDEB no exercício 

de 2013 totalizou o valor de R$ 1.863.907,50; 

2. As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do 

magistério e respectivas obrigações patronais, com recursos do FUNDEB 

podem ser assim discriminadas: 

- com educação infantil R$ 265.905,47. 

-com ensino fundamental R$ 1.310.485,49. 

Portanto o total de gastos com o pagamento dos profissionais do 

magistério foi de R$ 1.576.390,96; 

3. Os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB 

atenderam plenamente a determinação constitucional (Emenda53/06) e 

art. 21 e 22 da Lei n° 11.494/07, em vista da aplicação na renumeração 

dos profissionais do magistério de percentual superior ao limite 

estabelecido, resultando 84,24% do total da receita bruta de impostos; 

4. Na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental foram 

destinados os recursos do FUNDEB em favor de treinamentos, 

capacitação e formação de recursos humanos o valor de R$ 4.470,89; 

5. Os recursos do FUNDEB destinados para as despesas correntes foram no 

valor de R$ 1.856.577,36 e não houve despesas de capital no período; 

6. Os recursos do FUNDEB destinados em favor dos servidores, pagos com a 

parcela dos 40%, foram no valor de R$ 79.408,62 sendo que foram 

gastos, com vencimentos e vantagens fixas, o valor de R$ 44.575,15 e 

com obrigações patronais o valor de R$ 18.593,60; 



7. O total das despesas realizadas no exercício 2013 com recursos 

provenientes do FUNDEB somaram a importância de R$ 1.856.577,36 

sendo integralmente aplicados dentro dos critérios e objetivos 

estabelecidos; 

8. Os gastos totais com educação, conforme parecer coletivo 001/2003 do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, compreendendo a 

despesa liquidada na função 12 (MDE e FUNDEB), no exercício de 2013, 

compreende o constante no balancete da Secretária Municipal de 

Educação e Cultura acrescido da liquidação dos restos de exercícios 

anteriores. 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

Total das Receitas Vinculadas 10.836.323,11 
Valor Mínino a ser Aplicado na MDE (25%) 2.709.080,78 

Total das Despesas Constitucionais com Educação (MDE e 
FUNDEB) 2.842.441,61 
(+) Perdas do FUNDEB  90.099,56 
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos MDE + FUNDEB 12.325,79 
(-) Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos 
do exercício anterior vinculados ao ensino 2.647,59 
(=) Valor Total Aplicado 2.917.567,79 
(%) Aplicado  26,92% 

 
     Conclui - se portanto, que foi aplicado o mínimo de 25% estabelecido no 
art.212 da C.F. 
 

9. No final do ano, no encerramento do exercício de 2013 verificou-se um 

saldo bancário de R$ 52.645,97. Referente à despesa liquidada, com um 

saldo de empenho a pagar e despesa extra orçamentária no valor de R$ 

45.203,94 resultado um superávit do FUNDEB de R$ 7.442,03; 

10. Não houve a existência de convênios, repasses de valores, servidores ou 

bens cedidos a entidades educacionais privadas; 

11. Em relação à proposta orçamentária com recursos do FUNDEB, este 

conselho observou que todas as metas foram cumpridas. 

 

 

 



 

                                                       CONCLUSÃO 

    Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e 

despesas do FUNDEB, este conselho emite parecer favorável quanto à 

aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2013. 

É o Parecer.  

                                                           Morro Redondo, 27 de Fevereiro de 2014 

Conselheiros do FUNDEB                                                                            

 Eliane Radmann Scherdien :                          _______________________________                                                                                      

 Maria Lorena Ebeling:                                    _______________________________                                                                    

Letícia Boettge dos Santos:                             _______________________________ 

Amanda Timm Rutz:                                       _______________________________ 

Maria Raquel Bittencourt Madureira:         _______________________________ 

Carina Becker Crisel:                                      _______________________________ 

Ângela Maria da Silva Domingues:               _______________________________    

Everton Norenberg Neujhar Reinhardt       _______________________________ 

Ana Maria Vargas Marques                           _______________________________ 

 

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    ______________________________ 

                                                                              Ana Eliziane Borges de Freitas 

                                                                               Presidente do Conselho do FUNDEB 


