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PREFEITÜRA MAN'CIPAL DE YERTENTE DO LÉRTO
Estado de Pernambuco

l*ln'.262/200'l

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal

de Acompanhamerúo e Controle Soçial do

Fundo de Martúenção e Desenvolvimento da

Educação Btisica e de Valorização dos

Profissionais da Educaçâo-Conselho do

FIJNDEB.

Capítulo I
Des Dlsposlções Prellmlnares

Art. 1o Fica criado o Conselho Municipal de Acompaohamerúo e Confole Social do Fundo

de Manúenção e Desenvolvimetrto da Educação Básice e de Valorização dos Profissionais da

Educação - Conselho do FUNDEB, no âmbito do Município de Vertente do Lério, Estado de

Pemambuco.

Capitnlo II
Da composlção

Art. 2o O Conselho a que se refere o artigo anterior é constihrÍdo por 09 membros titulares,

acompanhados de seus respectivos supleorcs, çonforme represedação e indicaçâo,

discrimi nadas a seguir:

I _ um representante da secreta.ia Municipal de Educação, indicado pelo Poder

Executivo MuniciPal;

II - um reprtserüante dos professores das escolas públicas municipais;
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III - um representaÍ e dos diretores das escolas públicas municipais;

fV - um representa[te dos servidores téçnico-administrativos das escolas púbücas

municipais;

V - dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;

YI - dois represerúantes dos estudantes da educação brísica públic4

YII - um represertante do Conselho Tutelar.

§ 1o Os membros de que batam os incisos II, III, IV, V e VI deste artigo serâo indicados pelas

respectivas rcpresentações, após processo eletivo organizado paa escolha dos indicados,

pelos respectivos pares.

§ 2'A indicação referida no capú do a'tigo l', deverá ocorrer em até viúe dias antes do

término do mandalo dos conselheiros arúeriores, paa a nomeafÍ[o dos conselheiros.

§ 3o Os conselheiros de çe trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os

segmentos que representaÍn, devendo esta condiçâo constituir-se como pré-requisito à

participação no processo eletivo preüsto no § 1o.

§ 4' Os representantes, titula" e sr.plente, dos diretores das escolas públicas municipais

deverão ser diretores eleitos por suas respectivas comunidades escola'es.

§ 5'São impedidos de integrar o Conselho do FIINDEB:

I - cônjuge e parentes consangilineos ou a.fins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-

Prefeito, e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionfoio de empresa de assessoria ou consultoria que

prestem serviços relacionados à adrninisraçao ou conhole interno dos recursos do

Fundo, bem como cônjuges, ptrentes consangüineos ou aÍins, alé terceiro grau, desses

profissionais;

III - estudantes que náo sejam emancipados; e

IY - pais de alunos que:
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e) exerçam cargos ou funções públicas de liwc nomeação e exoneração no

âÍnbito do Poder Executivo Municipal; ou

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

,ÀÍt. 3" O suplente substituiní o titula'do Conselho do FIINDB nos casos de afastarnentos

ternportírrios ou eventuais deste, e assurnirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo

decorrente de:

I - desligamento por motivos paticulanes;

II - rornpimento do vinculo de que trata o § 3o, do artigo 2o; e

ltr - sihução de impedimento previsto no § 6o, incorrida pelo tinrlar no decorrer de

seu mandato.

§ 1o Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, descrita no

artigo 3o, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo

stplente.

§ 2" Na hipótese em que o §tular e o suplente incorram simultaneamerúe na situação de

afastamento definitivo, descrita no art 3o, a instituição ou segmento responsável pela

indicação devení indica' novo titular e novo suplente para o Conselho do FUNDEB.

AÉ. 4o O mandato dos membros do Conselho seni de 2 (dois) anos, permitida a reconduçào

para o mandato subseqüente por apenas uma vez

Cepitulo III
Des Compet&rclas do Conselho do FUNDEB

Art, 5o Compete ao Conselho do FLTNDEB:

I - aconpanhar e controlar a repartição, [ansferência e aplicaçáo dos recursos do

Fundo;
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II - snpervisiotar a realizaqão do Censo Escolar e a elaboraçáo da proposta

orçamentária anual do Poder Execúivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o

regular e terpestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatisticos e financeiros

que alicerçam a operacionalizaçao do FUNDEB;

III - examinar os regisfos contáeis e demonstalivos gerenciais mensais e

afualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

IV - emitir parecer sobre as prestaçÕes de coúas dos recursos do Fundo, que deverão

ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Execúivo Municipal; e

V - ouhas atribuições que legislaçâo especÍfica everúualmente estabeleça-

Parágrafo único. O parecer de que tsata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao

Poder B<ecutivo Municipal em até binta dias antes do vencimenÍo do prazo para a

apresentatão da prestação de contas junto ao Tribuna.l de Contas do Estado.

Cepitnlo IY

Das Dlsposlções f inels

Art 6o O Conselho do FIINDEB tení um Presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos

pelos conselheiros.

Parágrafo Únlco. Está irrpedido de ocupar aPresidência o conselheiro designado nos termos

do artigo 2o, inciso I desta lei.

Àrt. 7o Na hipótese em que o membro que ocupa a funçáo de Presidente do Conselho do

FLJNDEB incorrer na situação de afastamento definitivo prevista no atigo 3", a Presidência

será ocupada pelo Vice-Presidente.

Àrt. 8o No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho do FIINDEB

deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento.
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Parágrafo úrúco, As deliberações serâo tomadas pela maioria dos membros presentes,

eabendo ao Presiderúe o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de

desempate.

I - não será remuneradq

II - é considerada atividade de relevarúe interesse social;

III - assegura isençâo da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas

ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as

pessoas que lhes confirem ou deles receberem informações; e

IV - veda, quando os comelheiros forem representaates de professores e diretores ou

de servidces das escolm públicas, no curso do mandato:

e) exoneração de oÍicio ou demissâo do cago ou emprego semjusta cals4 ou

bansferência involuntária do estôelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em funçõo das atividades do

conselho; e

c) dastaarento involuntrfio e injustificado da condição de conselheiro arúes do

término do mandato para o qual tenha sido designado.

Art, 12. O Conselho do FIINDEB não contará com estrutura adminisbativa própriq devendo

o Municlpio gararúir inta-eskúura e condições materiais adequadas à execução plena das
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Ârt. 9o As reuniões ordiná'rias do Conselho do FIINDEB serão rea.lizadas mensalmente, com

a presença da maioria de seus membros, e, extsaordinarianente, quando convocados pelo

Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

fuü 10. O Conselho do FIINDEB aruará com autonomia em suas decisões, sem vinculação

ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.

fut. 11. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:
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competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos

à sua criação e composiçÉo.

Parúgrafo Únlco. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do FIINDEB um

servidor do quadro efetivo municipal para atua' como Secretitio Executivo do Conselho.

Ârt. 13. O Conselho do FLTNDEB poderri sempre que julgar conveniente:

f - apresentar, ao Poder l*gislalivo local e aos órgãos de contole interno e externo

manifestação formal acerca dos registsos corúábeis e dos &monstrativos gerenciais do

Fundo; e

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de

Eárcação, ou servidor equivalente, para presttr esclãecimentos acerca do fluxo de

recursos e a execuçáo das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada

eresentar-se em prazo não superior a Finta dias.

ArL f1. Durante o prazo preüsto no § 2' do rtigo 2", os novos membros deverâo se reunir

com os membros do Conselho do FIINDEB, cujo mandato está se encerrando, para

tsansferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

a-r Art. 15. Esta Lei enta em vigor na dala de sua publicação.

Vertente do Lério, 02 de março de 2007

Welita alqú França Silva Sdes

Prefeita Constitucio nal
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