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PARECER DO FUNDEB Nº 02/2022 

 
 

 
Parecerista: Michel Maria Sabino - Presidente do CACS-FUNDEB 

 
Parecer trimestral referente ao: 1º Trimestre/2022 (janeiro, fevereiro e março). 

 
 

 
1. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
O presente parecer tem por objetivo proceder à análise dos demonstrativos da prestação 

de contas desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Assis e acompanhar a aplicação dos 

recursos, consoante o que dispõe a Lei Federal 14.113/2020. Este documento foi desenvolvido 

a partir da análise dos demonstrativos encaminhados pela prefeitura municipal e setor de 

contabilidade. Receberam-se os relatórios contábeis e gerenciais os quais foram analisados 

conforme a compreensão do (a)s conselheiro (a)s do CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, para tornar a análise ainda mais 

criteriosa, respeitando o que dispõe a Lei Municipal 5.290/2009, relacionando-a a Lei Federal 

14.113/2020 e ao Manual de Orientação do FUNDEB TC-SP. 

 
 

2. ANÁLISE 

 

 Consta nas análises realizadas por este conselho durante este ano alguns 

questionamentos em relação às situações de gasto com os Recursos do FUNDEB, 

principlamente no que tange o uso das quadras das escolas por atividades alheias as 

estudantes da rede municipal de ensino. Ressaltamos que a Prefeitura Municipal de Assis não 

tem respeitado a Portaria que estabelece o Piso Salarial do Magistério no Corrente Ano. Os 

conselhos tem se movimentado subsidiando estudos que comprovam a possibilidade de 

recursos, bem como a observância do limite prudencial da lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
As receitas estão discriminadas abaixo de acordo com a Contabilidade da Prefeitura 

Municipal: 

Saldo em 31/01/2022: R$ 5.386.905,4 
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Saldo em 28/02/2022: R$ 4.898.879,52 

Saldo em 31/03/202: R$ 6.036.750,16 

 
 

3. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 

EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE PÚBLICA DE ASSIS – 70% 

O Poder Executivo não cumpre o que determina a lei em consonância com a Portaria nº 

67, de 4 de fevereiro de 2022, a qual que estabeleceu aumento do valor aluno ano em 33,24% 

resultando em um salário base para os docentes no valor de R$ 3.845, 63  por 40 h de 

trabalhos semanais. 

Os Conselhos Municipal de Educação e o CACS FUNDEB realizaram estudos para 

subsidiar a PMA na concessão, entretanto não obteve resposta oficial do Poder Executivo, 

ação essa que pode gerar reclamação por parte deste Conselho ao MP por ausência de 

respostas aos ofícios encaminhados ao ordenador das despesas acerca dos recursos do 

FUNDEB. Em tempo reiteramos a urgência em:  

- Criação de quadro de referência do Quadro do Magistério separado do quadro do 

servidor geral. Corrigindo dessa maneira os percentuais proporcionais definidos pelo Piso 

Nacional do Magistério, tanto referentes à gratificação da Classe do Suporte Pedagógico, 

quanto aos adicionais que são necessários à Classe de Docentes. 

 

4. DEMAIS DESPESAS (30%) 

 
 Reiteramos que as contas de consumo, limpeza e manutenção de quadras esportivas 

das escolas quando pagas com Recursos FUNDEB devem ser UTILIZADAS 

EXCLUSIVAMENTE PARA ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS PELOS ALUNOS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Em observância cito a quadra esportiva da EMEIF Maria 

José Silva Valverde onde ocorre COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ASSIS. 
 

 

Nesse sentido, este colegiado delibera: 
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CONCLUSÃO 

 
 

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do município 

de Assis, em atendimento as exigências legais e a regulamentação municipal própria, para 

fins de Prestação de Contas do 1º trimestre, do exercício de 2022 do CACS-FUNDEB - 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB é de Parecer pela 

APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas da Gestão referente ao 1º Trimestre de 2022, 

encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo. 

1. A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento dos 

demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e na documentação que fundamenta os 

registros e as informações, relativamente ao 1º Trimestre do corrente ano, examinados à luz 

dos preceitos e normas de administração pública e nos critérios estabelecidos especialmente 

na Lei nº 14.113/2020 e Lei nº 9.394/1996, observando as competências legais do Conselho, 

destacando-se a abordagem dos seguintes aspectos: 

I. Organização e o funcionamento regular do CACS-FUNDEB; 

II. A relevância atribuída pelo gestor às deliberações e recomendações do CACS-FUNDEB 

no planejamento e na tomada de decisões relacionadas às aplicações dos recursos do 

FUNDEB; 

III. Reuniões ordinárias de controle, acompanhamento e deliberação acerca da execução 

orçamentária dos recursos do FUNDEB, compreendendo a verificação da conformidade com 

as normas em relação à: 

a) a arrecadação realizada no exercício; 

b) a execução da despesa orçamentária realizada; 

c) a efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no 

contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica; 

d) as movimentações financeiras e bancárias e a aplicação financeira das 

disponibilidades; 

 
2. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 
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desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que 

ensejarem. 

É o Parecer. 

 
 

Assis, 18 de maio de 2022 
 
 
 

 

 

MICHEL MARIA SABINO 

Presidente do CACS-FUNDEB 


