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PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS— EXERCÍCIO 2019, JAGUARETAMA/CE.
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB do Município de Jaguaretama,
Estado do Ceará, através dos seus conselheiros, nomeados pela Portaria n°. 030/2020
de 09 de junho de 2020, em cumprimento à legislação vigente que rege os recursos do
FUNDEB, realiza a análise da prestação de contas da execução dos recursos
repassados a Prefeitura Municipal de Jaguaretama/CE do ano de 2019 e vem
apresentar, através deste, o Parecer da prestação de contas anual dos recursos
oriundos do FUNDEB referente ao exercício 2019, e assim o faz:
O processo de prestação de contas está devidamente baseado nas RECEITAS
ARRECADADAS e nas DESPESAS.
FUNDEB RECEITAS ARRECADADAS totalizaram o montante de: R$
15.108.875,49 (quinze milhões, cento e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e nove centavos). As referidas receitas estão subdivididas em: Receitas
Orçamentárias (1 1.634.836,39), extra orça men tári as (2.020.262,84) e transferências
recebidas da Secretaria de Finanças (1.453,776,26).
FONTES DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS estão subdivididas em:
Rendimento de Aplicações Financeiras no valor de R$ 462.516,23 (quatrocentos e
sessenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) e Receitas do
FUNDEB R$ 11.172.320,16 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, trezentos e vinte
reais e dezesseis centavos), totalizando um valor de: 11 .634.836,39 (onze milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos);
FONTES DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS: Salário Família, Salário
Maternidade, APREMUJ, Consignado Bradesco, Desconto de Adiantamento do 130 .
Desconto Art.110 e devolução do salário, Empréstimos da CEF, Faltas, INSS, IRRF,
ISS, Pensão Alimentícia e SINDSEP, totalizando uma receita de 2.020.262,84 (dois
milhões, vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO: Transferências recebidas do FME e Finanças, totalizando assim, um
valor transferido de: R$ 1.453.776,26 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil,
setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).
FUNDEB DESPESAS: R$ 13.882.273,01 (treze milhões, oitocentos e oitenta e
dois mil, duzentos e setenta e três reais e um centavo), essas, subdivididas em
despesas correntes: R$ 11.027.167,93 (onze milhões, vinte e sete mil, cento e
sessenta e sete reais e noventa e três centavos), despesas de capital R$ 438.686,22
(quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois
centavos), despesas extra orçamentárias:R$ 2.166.717,93 (dois milhões, cento e
sessenta e seis mil, setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos) e
transferências concedidas: R$ 249.700,93.
NATUREZA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS: folha de pagamento,
obrigações patronais, diárias, material de consumo, prestação de serviço de terceiros
pessoa física e pessoas jurídicas, serviços de tecnologia da informação, obrigações
tributárias e contributivas, equipamentos e materiais permanentes, aquisição de
imóveis e despesa de exercícios anteriores.
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NATUREZA DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁREAS: salário família,
salário maternidade, juros e multas, restos a pagar, APREMUJ, consignado Bradesco,
consignado CEF, faltas, INSS, IRRF, ISS, SINOSEP, e pensão alimentícia.
O desempenho da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaretama,
exercício 2019, apresentou uma RECEITA no valor de R$ 15.108.875,49 (Quinze
milhões, cento oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
e DESPESAS de R$ 13.882.273,01 (Treze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil,
duzentos e setenta e três reais e um centavo), apresentando um superávit no valor de
R$ 1.226.602,48 (Um milhão, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e
quarenta e oito centavos).
O maior percentual aplicado dos recursos oriundos do FUNDEB no pagamento
da folha do Magistério totalizou um percentual de 69,90% da Receita total do Fundo,
portanto, acima do valor mínimo exigido por lei (60%), assim sendo, o percentual está
dentro da legalidade.
Informamos que o presente parecer foi executado com base, na documentação
(balancetes, balanço orçamentário, patrimonial e financeiro) extraídos do Setor Contábil
da Prefeitura Municipal de Jaguaretama durante o ano de dois mil e dezenove, como
também, de apresentação do demonstrativo financeiro realizada pela Assessoria
Contábil da Prefeitura e conferências no Portal da Transparência.
Por fim, nada tendo sido de conhecimento que possa ter causado danos ao
erário público municipal, esse Conselho, após análise da execução dos recursos
repassados a Prefeitura Municipal de Jaguaretama para atendimento a educação,
posiciona-se FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO
EXERCICIO 2019.
Jaguaretama, 30 de junho de 2020.
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