
MUNICÍPIO DE JÓIA - RS

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB

SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

O conselho do FUNDEB do Município, atendendo ao que
determina a Lei 11.494/2007 e a Resolução 1099/2018 do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado, apresenta, na forma do abaixo disposto,
o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados ao FUNDEB, no
exercício de 2018, destacando as atividades previstas e aquelas
efetivamente executadas.

ORÇAMENTO

A Lei de Meio n° 3581/2017 de 29 de Dezembro de 2017
estimou a receita FUNDEB para o ano de 2018, em R$ 3.701.253,28
(três milhões e setecentos e um mil e duzentos e cinqüenta e três reais
e vinte e oito centavos).

RECEITA

Durante o exercício de 2018, a arrecadação do
FUNDEB foi de R$ 3.177.807,89 (três milhões e cento e setenta e
sete mil e oitocentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

DESPESA

A despesa realizada em 2018 com a execução dos
programas do FUNDEB foi de R$ 3.411.333,13(Três milhões e
quatrocentos e onze mil e trezentos e trinta e três reais e treze
centavos), ainda tivemos uma perda do FUNDEB no valor de R$
1.592.460,31 (um milhão e quinhentos e noventa e dois mil e
quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos). Deste valor da
despesa foi efetuado gasto de R$ 3.041.950,76(Três milhões, quarenta
e um mil e novecentos e cinqüenta reais e setenta e seis centavos) em
pessoal no efetivo exercício de magistério, representando um
percentual maior que os 60% previsto na legislação vigente.

\



PARECER

Tendo em vista o exposto, e que considerados os dados
extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o
aplicado no FUNDEB foi superior ao arrecadado no exercício de 2018,
ficando evidente que se cumpriu as metas do ano de 2018 e ainda o
recurso arrecadado foi todo ele gasto no ano de 2018.

Diante do exposto, o Conselho do FUNDEB emite parecer
pela regularidade dos recursos vinculados ao FUNDEB. Observa-se
ainda, a pertinência das despesas imputadas, emite PARECER
FAVORÁVEL à regularidade da gestão dos recursos no exercício de
2018.

Jóia-RS, 24 de Janeiro de 2019.

É o Relatório e Parecer

Presidente do Conselho do FUNDEB


