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PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 
EXERCÍCIO/2017 

O Conselho Municipal do FUNDEB, designado pelo Decreto n° 
2967/17, de 18 de agosto de 2017, integrado pelos senhores(as): Simone Fernandes 
de Souza e Suelen Santos Carvalho - representantes de Pais de Alunos da Educação 
Básica Pública; Mariza Beal - Representante dos Professores; Rosane Aparecida 
Zancanaro Macagnan - representante dos Diretores; Jessica Fernanda Bilatto de 
Freitas - representante dos servidores técnicos/administrativos; Ailton Bernardo 
Coutinho e Cleci de Souza - representantes dos Estudantes da Educação Básica; 

••■■• 
Cleide Luciane Hudziak dos Santos e Eliza Bortolanza Theisen - representantes do 
Poder Executivo Municipal; Vanessa Buligon Zancanaro - Representante do Conselho 
Tutelar e Dahiane Daniel de Mello Viganó - representante do Conselho Municipal de 
Educação. Reuniram-se em 06 de abril de 2018, para analisar a aplicação dos 
recursos oriundos do FUNDEB do Período - Janeiro a Dezembro de 2017. O 
contador do Município Sr. Leomar Antonio Rotta, apresentou o Balancete Financeiro 
contendo Saldo do Exercício Anterior/2016, Receitas e Despesas de 2017, bem como 
os documentos que deram a sua origem, conforme descrito: saldo do exercício 
anterior/2016. RS 83.612,86 (oitenta e três mil, seiscentos e doze reais e oitenta e seis 
centavos); recursos do FUNDEB R$ 4.938.954,51 (quatro milhões, novecentos e trinta 
e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos); 
rendimento de aplicação financeira do FUNDEB R$ 23.412,71 (vinte e três mil, 
quatrocentos e doze reais e setenta e um centavos); recursos 5% sobre transferências 
constitucionais R$ 1.304.214,52 (um milhão, trezentos e quatro mil, duzentos e 
quatorze reais e cinquenta e dois centavos); rendimento de aplicação financeira 5% R$ 
917,27 (novecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos); recursos de 
transposição cge fonte (5% sobre transferências constitucionais) R$ 1.659.899,38 (um 
milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e 
oito centavos); recursos 25% demais impostos vinculados à educação básica R$ 
716.755,04 (setecentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro 
centavos); rendimento de aplicação financeira 25% R$ 868,23 (oitocentos e sessenta e 
oito reais e vinte e três centavos); recursos de transposição de fonte (25% demais 
impostos vinculados à educação básica) R$ 220.655,51 (duzentos e vinte mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); recursos de 
convênios e programas vinculados a educação R$ 1.481.815,36 (um milhão, 
quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos); 
rendimentos de aplicação financeira dos convênios e programas R$ 16.060,91 
(dezesseis mil, sessenta reais e noventa e um centavos). Quanto às despesas 
apresentou o seguinte: Pagamento de pessoal e encargos sociais com recursos do 
FUNDEB 60% R$ 4.183.051,53 (quatro milhões, cento e oitenta e três mil, cinquenta e 
um reais e cinquenta e três centavos); com recursos do FUNDEB 40% R$ 846.593,88 
(oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito 
centavos); recursos 5% sobre transferências constitucionais R$ 2.965.031,17 (dois 
milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trinta e um reais e dezessete centavos); 
recursos 25% demais impostos vinculados à educação básica R$ 938.278,78 
(novecentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito 
centavos); recursos de convênios e programas R$ 1.366.486,46 (um milhão, trezentos 
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e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos). 
Sendo que no Exercício de 2017, o Município aplicou 84,30% dos recursos do 
FUNDEB na remuneração do magistério, e 32,48% em educação, tendo assim 
atendido os dispostos legais. As disponibilidades financeiras em 31 de dezembro de 
2017 totalizam R$ 147.724,48 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro 
reais e quarenta e oito centavos). Após a análise dos números e documentos o 
conselho por unanimidade ATESTA a correta aplicação dos recursos do FUNDEB, 
relativo ao Exercício de 2017, aprovando os mesmos em sua totalidade. 

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente para os 
fins de direito. sob as penas da Lei. 

Simone Fernandes Moreira 
Representante de País de Alunos da Educação Básica Pública 

Suelen Santos Carvalho 
Representante de Pais de Alunos da Educação Básica Pública 

Presidente de Conselho 

Marila Beal 
Representante dos Professores 
Vice-Presidente do Conselho 

Rosane Aparecida Zancanaro Macagnan 
Representante dos Diretores 
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Representantes dos Estudantes da Educação Básica 
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Representante do Conselho Municipal de Educação 
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