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LEI  MUNICIPAL N° 1273,  DE  18 DE IVIARCO DE 2021.

"Disp6e sobre a criapao do novo Conselho Municipal

de  Acompanhamenlo  e  Conlrole  Social  do  Fundo  de
Manuten¢do  e  Desenvolviinelito  da  Educapao  Bdsica
e  de  Valorizacdo  dos  Profissionais  da  Educapao  -
CACS/ FUNDEB."

0  PREFEITO  MUNICIPAL,  fapo  saber que  a Camara Municipal  de  Vereadores
Alegre de  Goias, Estado de Goias, no uso de suas atribuig6es legais e constitucionais,  e
com o disposto no art.  33  da Lei  Federal n°  14.113,  de dezembro de 2020,  aprovou e eu

a seguinte Lei

Capitulo I

Das Disposi¢6es Preliminares



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

i) 2 (dois) representantes organizap6es da sociedade civil;
j)  I  (urn) representante das escolas indigenas;
k)  1  (urn) representante das escolas do campo;
I)  1  (urn) representante das escolas quilombolas.

§1°.  Os membros  titulares que  serao  indicados  pelo  conjunto  dos  estabelecimentos,
farao o processo eletivo organizado para escolha do Presidente.
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§  3°.  Os  conselheiros  de  que  trata  o  cc7p2j/  deste  artigo  deverao  guardar  vinculo
segmentos que representam, devendo esta condicao constituir-se como pre-requisito

no processo eletivo previsto no §  |°.

§ 40. Sao impedidos de integrar o Conselho do Fundeb:

I  -  c6njuge  e  parentes  consangiiineos  ou  afins,  ate  terceiro  grau,  do  Prefeito  e  do
ito, e dos Secretdrios Municipais;

11 - tesoureiro,  contador ou funciondrio de empresa de assessoria ou consultoria que
rvicos  relacionados  a  administrapao  ou  controle  intemo  dos  recursos  do  Fundo,  bern

c6hiuges, parentes consangtifneos ou afins, ate terceiro grau, desses profissionais;

Ill -estudantes que nao sejam emancipados; e

IV - pais de alunos que:

a) exergam cargos ou fung6es pdblicas de livre nomeapao e exoneragfro no ambito do
cutivo Municipal; ou

b) prestem servicos terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

§   5°.   Na   hip6tese   de   inexistencia   de   estudantes   emancipados,   representacao
podera acompanhar as reuni6es do conselho com direito a voz.

§  60.  0  Presidente  d`o  Conselho  sera eleito por seus pares em reuniao  do  colegiado,
sendo  in|pedido de ocupar a fungao o representante do govemo,  gestor dos recursos do Fundo no
inbi
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Municl'pio.

§ 7°. As organizap6es da sociedade civil a que se refere este artigo :
a)  sao pessoas juridicas  de direito privado  sem fins lucrativos, mos termos da Lei  n°

e 31  dejulho de 2014;
b) desenvolvem atividades direcionadas a localidade do respectivo conselho;
c) devem atestar o seu funcionamento ha pelo memos  1  (urn) ano contado da data de

o do edital;
d) desenvolvem atividades relacionadas a educapao ou ao controle social  dos gastos
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

e) nao  figuram como beneficialias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como
da Administrapao da localidade a titulo oneroso.
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Art.   3°.   0  suplente   substituira  o  titular  do   Conselho   do   Fundeb  mos   casos  de
s tempordrios  ou  eventuais  deste,  e  assumira  sua vaga temporariamente  (ate  que  seja

utro titular) nas hip6teses de afastamento definitivo decorrente de

I - desligamento por motivos particulares;

11 -rompimento do vinculo de que trata o § 3°, do art. 2°; e

Ill  -  situagao  de  impedimento  previsto  no  §  4°,  do  art.2°  incorrida  pelo  titular  no
e seu mandato.

§  1° -Na hip6tese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na situacao
nto  definitivo descrito  no  art.  3°,  a institui'gao ou  segmento responsavel  pela indica9ao
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ar novos representantes para o Conselho do Fundeb.

Art.  40.  0  mandato  dos  membros  do  Conselho  sera de  4  (quatro)  anos,  vedada  a
para o proximo mandato.

§1°  -0  primeiro  mandato  dos  membros  do  Conselho  tefa  validade  ate  a  data  de
sendo urn mandato para regulariza9ao da nova lei.

§2° -A partir do dia 01/01/2023, o mandato sera de 4 (quatro) anos, sendo vedada a

Capitulo Ill

Das Competencias do Conse]ho do FUNDEB

Art. 50. Compete ao Conselho do FUNDEB:

I - acompanhar  e  controlar a reparticao,  transferencia  e  aplicapao  dos  recursos  do

-   supervisionar  a  realizapao   do   Censo   Escolar  e   a  elaborapfro   da  proposta

a anual  do  Poder  Executivo  Municipal,  com  o  objetivo  de  concorrer para o  regular e
tratamento  e  encaminhamento  dos  dados  estatisticos  e  financeiros  que  alicercam  a

cao do Fundeb;

examinar   os   registros   contabeis   e   demonstrativos   gerenciais   mensais   e
relativos aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo;

IV  -  emitir  parecer  sobre  as  prestag5es  de  contas  dos  recursos  do  Fundo,  que
disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; e

V - aos conselhos incumbe, tamb6m, acompanhar a aplicagao dos recursos federais
a  conta  do  Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  do  Escolar  -  PNATE  e  do

Program4 de Apoio  aos  Sistemas de Ensino para Atendimento  a Educacao de Jovens e Adultos  -
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

da, receber e analisar as prestac5es de contas referentes a esses Programas, formulando
onclusivos  acerca da aplicagao  desses  recursos  e  encaminhando-os  ao  Fundo Nacional
ilvimento da Educapao - FNDE.

VI - outras atribuic6es que a legislapao especifica eventualmente estabelega;

Paragrafo  Unico.   0  parecer  de  que  trata  o   inciso  IV   deste  artigo  devera  ser
do ao Poder Executivo Municipal em ate trinta dias antes do vencimento do prazo para a

apresentdcao da prestagao de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado/Municipios.
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou
de servidpres das escolas pdblicas, no curso do mandato:

b) atribuicao de falta injustificada ao servigo, em fungao das atividades do conselho;
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a transparencia ao documento em si'tio da internet;

11  -  por  decisao  da  maioria  de  seus  membros,  convocar  o  Secretario  Municipal  de
servidor  equivalente,  para  prestar  esclarecimentos  acerca  do  fluxo  de  recursos  e  a
despesas  do  Fundo,  devendo  a  autoridade  convocada  apresentar-se  em  prazo  nao

Ill    -    requisitar    ao    Poder    Executivo    c6pia    de    docunentos,    os    quais    serao
nte  concedidos,  devendo  a  resposta  ocorrer  em  prazo  nao  superior  a  20  (vinte)  dias,

a)  licitacao,  empenho,  liquidagao  e  pagamento  de  obras  e  servi?os  custeados  com

b)  folhas  de pagamento dos profissionais da educagao, as  quais deverao  discriminar
fetivo exercicio na educacao basica e indicar o respectivo nivel, modalidade ou tipo de
nto a que estejam vinculados;

c)   documentos   referentes   a   convenios   do   Poder   Executivo   com   as   instituig6es
s, confessionais ou filantr6picas sem fins lucrativos que sao contempladas com recursos
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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

d) outros documentos necessdrios ao desempenho de suas func5es;

IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras e servigos efetuados nas instituic6es escolares
rsos do Fundo;

b) a adequagao do servi9o de transporte escolar;

c) a utilizagao em beneficio do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do

Art.  14.  0  Municipio  disponibilizara em  sitio  na  internet,  informac6es  atualizadas
sobre a c!bmposigao e o funcionamento do Conselho de que trata esta Lei, incluidos:

indica
Consel
inform

2021 .

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
11 - correio eletr6nico ou outro canal de contato direto com o Conselho;
Ill - atas de reuni6es;
IV - relat6rios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo conselho.

Art. 15. Durante o prazo previsto no § 3° do art.  20, os representantes dos segmentos
para  o  mandato   subsequente   do   Conselho   deverao  se  re`inir  com  os  membros   do
do   Fundeb,   cujo  mandato   esta  se  encerrando,  para  transferencia  de  documentos  e
es de interesse do Conselho.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, fincando revogada a Lei
n.0 90-668, de 23/11/2000

Gabinete do Prefeito do Municipio de Campo Alegre de Goias/GO,18 de Marco de


