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PARECER

0  Conselho do FUNDEB pertencente ao Municipio de Roseira,  em reunifro realizada

na data de  29/01#021,  procedeu  a  analise  e verificag5o  da prestapao  de  contas  da aplicag5o

dos Recursos do citado Fundo referente ao 4° trimestre de 2020.

Ap6s   analise   e   considerando    que   os   valores   dos   trimestres   subsequentes   sao

cunulaveis  (FII.TRO:  janeiro  a dezembro/2020),  constatou-se,  segundo  dados  de  folhas  de

nineros  11  e  12 da documentapao impressa fomecida que:

•   As  despesas  do Magist6rio  do  Ensino  Fundamental representaram,  no  tocante  aos

valores   emDenhados   e   liauidados,   o   total   de   R$   7.155.342,01   (sete  milh5es   e  cento   e

cinquenta  e  cinco  mil   e  trezentos   e   quarenta  e  dois  reais  virgula  urn  centavo),   sendo

equivalente a 71,450/o (setenta e urn virgula quarenta e cinco por cento)  do total; o valor Dago

foi de R$  7.155.342,01  (sete milh6es e cento e cinquenta e cinco nil e trezentos e quarenta e

dois reais virgul.a urn centavo)  sendo  equivalente  a 71,45%  (setenta e urn vlrgula quarenta e

cinco por cento) do total;

•   Quanto aos demais gastos, perfizeram urn total, no tocante ao valor emoenhado. de

R$  7.903.896,16  (sete milh5es novecentos  e  tres  mil,  oitocentos  e noventa seis  reais  virgula

dezesseis centavos) totalizando 30£ 1% (trinta virgula trinta e urn por cento) dos 25% (vinte e

cinco  por  cento)  das  outras  despesas totais;  o  valor acumulado  foi  de  R$  7.903.896,16  (sete

mlnilhoes  novecentos  e  tree  mil,  oitocentos  e  noventa  seis  reais  virgula  dezesseis  centavos),

colTespondendo  a 30£1%  (trinta virgula trinta e  urn por  cento) do  total;  o valor Dago  foi  de

R$  7.903.896,16  (sete  milh5es novecentos  e tres  nil,  oitocentos  e noventa seis  reais  virgula

dezesseis centavos) correspondence a 30,31 % (trinta virgula trinta e urn por cento) do total.

Nesse interim, observa-se que:

v'  no  tocante  ds  despesas  do  Magisterio  do  Ensino  Fundamental,  foi  aplicado  o

minimo   constitucional   de   60%   (sessenta  por   cento)   quarto   aos   !£a|gIfs   empenhados.,

acunulados e pan
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/   quarto  aos  demais  gastos,  anlicou o  mihimo  asseourade  na Norma  Suurema cuio

Dercentual   6   de   25%   (vinte   e   cinco   pc>r   cento),   atingindo   esse   percentual   mos   valores

emDenhado, lic_iuidado e pap.

Conclusfro   deste   Conselho:   os   Membros   do   Conselho   do   FUNDEB   aprovam   a

Prestapao de Contas do 4° trimestre de 2020, da Educapao do Muhicipio de Roseira.

Nada mais a constar.

Roseira, 29 de janeiro de 2021.




