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EII{ENTA: Dispõe sobre a Criação do Conselho
Itlunicipal de Aconpanhamento e con
trole Social do Fundo de llanuten
ção e Desenvolvimento do Ensino ;
Fundamental e de Valorl zação do a
glsté11o.

O Prefeito <lo líunicíplo de Vertente do Lá-
de suas atribuições legaís,faz saber que a Càmar a

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Ârt. 1q - Fica criado o Consel.ho Municipal

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori zaçáo do ltagís
tério.

Art. 2s - O Conselho será constituído por'
4 ( quatro ) l,íembros , sendo :

a) um representante da Secretaria de Educa
ção lilunicipa] ;

b) um representante dos professores e dos
DÍretores das Escol.as Públicas do Ensino Fundamental;

c) um representante de pais de alunos;e
d) um rerpresentante dos servidores das I

Escolas Públicas de Enslno Fundarnental ,

dos por seus pares
suas runçoes.

§ tc - Os Membros do Conselho serão indlca
ao Prefeito que os designará pa"a u*erc.r ;

§ Ze - O mandato dos líembros do Conselho '
anos,vedada a recondução para o mandato subse-

§gs
não serão remuneradas.

Art.

- As funçóes dos Itlembros do Conselho'

ção , transferência e

3e - Compete ao Conselho:
I_- Acompanhar e Controlar a reparti

ampl,icaçao dos recursos do Fundo:
II - Supervisionar a realizaçáo do I

Censo Educacional Ânual ;
III - Examlnar os registros contábeÍs'

e demonstrativos gerenciais mensais e atuallzados rel,ativos aos
recursos repassados ou retidos â conta do Fundo.

Art. 4c - As reuniões Ordinárias do Conse-
Iho Ea.1.ãê realizadas mensalmente, podendo haver convocação extra
ordinária, através de comunlcaçao escrita,por qualquer de seus I

membros, ou pelo Prefeito.
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Art. 5e - Â presente Lei entrará em vigor
na data de sua publicazção, revogadas as disposlções em I

contrà1o.
Gabinete do Prefelto do Irlunicípio de Ver-

tente do Lério, 09 de Jurüo tte 1997,
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