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O PREFEITO DO MUNIC重Pro DE BUR量TIRAMA, Estado da Bchia, nO uSO de

SuaS atribu頓es, e aO quantO重hes conferem a Constimj辞O Federal, Constitu垂aO

Es飽血unl, a Lei Organica do Municipio no dispositivo do artigo 70, I e IⅡ, e de acordo

COm O disposto no art. 33 e segulnte, da Lei Federal nO 14.1 13/2020, de 25 de dezembro

de 2020;

FACO SABER que a Camara M皿icjpal de Vereadores aprovou e eu sancjono a

Se如nte Lei:

Cap競り看o暮

Das Disposic6es Preiiminares

Art. l○ ○ Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Soc細do

Fundr)∴ ie Manuten碕O e Desenvo看vimento da EducapあB各sica e de Valoriza辞o dos

Profissionais da Educapao - Conselho do FUNDEB, nOS temO§ do dispositivo do a巾go

34 e seguintes da Lei Federal n.O 14. 1 13/2020, Cltja atribui確o e o acompanhamento e o

CO鵬role sooial sobre a distribuic創o, trausferencia e a aplica辞o dos reeursos do Fundo,

no ambito deste Municipio de Buritirama/Bahia.

Art. 2O - O Conselho’POr naO COntar COm eStrl血m administradva p○○pria, COnt紬もcom

a infi樋eStrutura que lhe seねpropiciada pelo Municipio言nclusive dotando-O das

COndicdes materials adeq脚das a execu辞O Plena das suas competencias de conse置ho,

que infom壷ao Minist鉦o da Educapao os dados cadastrais relativos a sun criapao e

COmPOSi辞o.

C叩請ulo Ⅱ

Da Composi辞O do Conselho

Art・ 3O　-O Conselho do FUNDEB seね　constituido por membros ti血Iares,

acomprnhados de seus respectivos suplemes, COnfo血e representa辞O e indicapao a

Seguir discriminadas:

I - 2 (deis) representa巾es do Poder Ex∞utivo M皿icipal, dos q脚is pelo meIxpS l (um)

da Secreta正a Munjcjpal de Educap訊o ou 6rg着o educacional equivalente;
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Ⅱ - 1 (調) representante dos professores da eduea確v bdsica p調ica;

Ⅲ - 1 (un) representante dos diretores das escolas bdsicas p調icas;

rv - 1 (un) representante dos servidores tecnico-administrativos das escolas basicas

p珊)1icas;

v - 2 (dois) representanteS dos pais de alunos da educa軸bdsica p肌ca;

vI - 2 (dois) representanteS dos estndantes da educapao b各sica puncutos quais l (un)

indieado pela entidade de estudantes secundaristas;

vⅡ - 1 (皿) representaute do respectivo Couselho Municipal de Educa車o (C肥);

vⅢ一1 (un) representante do Conselho Tutelar a que se refere anei rf 8・069・ de 13 de

julho de 1990, indicado por seus pareS;

Ⅸ一2 (dois) representanteS de organizapdes da sociedade civil;

§ 1O - Os merhoros do Conselho’Observados os impedimentos dispostos no § 3O

deste artigo, Serfro融cados at6 20 (Vinte) dias ant。s do temino do mandato dos

conse]heiros ar鵬riores, da seguinte foma‥

I _ Nos casos das representa昨S do 6rgao municipal e das entidades de classes

o喝anizadas, Pelos seus dirigentes;

Ⅱ - Nos casos dos representanteS dos diretores, Pais de alunos e estudantes’Pelo

co画mto dos estalbeleeinentos de ersino do m皿icipio’COnfome o caso’em PrcoeSSO

eletivo organizado pr阻eSSe fim’Pelos respectivos pares;

Ⅲ - Nos casos de representanteS de professores e servidores’Pelas entidades sindicals

da respectiva categoria;

rv - Nos casos de org狐izap6es da sociedade civil, em PrOCeSSO eletivo dotado de anpla

p皿cidade’Vedach a participapao de entidades que figurem como beneficiarias de

recusos fiscalizadus p。o Conselho ou como contratadas da Administrapfro P脚ica

Municipal, a t餌o oneroso.

§ 2O - As organizapdes da sociedade civil a que se refere este artigo:

I - Sao pessoas juridicas de direito privndo sem fins lucrativos, nOS temOS da Lei no

重3.019, de 31 dejulho de 2014;

Ⅱ -耽SenVOIvem atividades direcionadas ao ir鵬resse sooial do Municipio;

Ⅲ - Devem atestar O Seu frocionanento ha pelo menos l (皿) ano contado da data de

両班働碕O do e曲調;

IV一。IesenVOIvem atividades relacionadas a educa辞o ou ao contrOle social

p珊)書icos;
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v - N蚤O範guram como benefic龍as de recursos範scalizados pelo Con§elho ou como

contratadas da Adminis億apao Mur止cipal, a titulo oneroso.

§ 30 - S如impedidos de integrar o Couselho do FUNDEB a que se refere

o `坤融deste狐轟go‥

I - T皿ares dos cargos de Prefeito e de Vice-Pre姑ro e de SecretJ証o Municipal, bem

como seus c∂垂vges e parentes COnSangtiineos ou afins・ ate O tereeiro grau;

Ⅱ - Teso耽iro, COntador ou funcion鉦o de empresa de assessoria ou consultoria que

prestem servICOS relaciomdos a adminis請a印ou ao CO血Ole iuterro dos recursos do

F調do, bem como c∂垂vges, ParenteS COnSangdineos ou a血s, afe o terceiro grau, desses

p調魚ssiomis ;

Ⅲ _ Estudantes que nao sQjam emancipados;

rv - Pais de alunos ou representanteS da sociedade civil q脂

a) Exercam cargOS Ou fimcdes p皿cas de ]ivre nomca9aO e eXonerapaO nO鉦bito

dos 6rgaos do respectivo Poder Exec血vo gestor dos recursos; Ou

b) Prestem servicos terceirizados, nO鉦bito do Poder取ecu。vo em que atuan o

respectivo couse皿o.

§ 4O - Para cada membro tit山ar devefa ser nomeado un suplente,叩eSentante

da mesma categOria ou segmeuto soCial com assento no couselho’que S山rstitulfa o

tit山ar em seus impedimentos tempo]癌os, PrOVisdrios e em seus afistanentos

de債nitivos, OCOrridos antes do fim do mandato.

§ 5O - Os conselheiros, e reSPeCtivos suplentes’deverao guardar vinculo fomal

com os segmentos que reIJneSentam’devendo esta condic如constituiトSe comO Pr6-

requisito坤血cipapfro no prooeSSO eletivo previsto no § 1O.

§ 60 - Na hip6tese de inexistencia de estudantes emancipades’rePreSentapaO

estudan刷p{rdel患acompanhar as re皿i5es do conselho com direito a voz.

§ 7O - O Municipio disponibilizafa em sitio na intemct infomap託s atualizadas

sobre a co叩roSicfro e o funcionamento do Couselho de que筒ata esta Lei, ineluidos‥

I - Nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que rePreSentam;

II - Coneio eletfolnico ou outro carral de contato direto com o Conselho;

IⅡ - Atas de reuhi洗s;

rV - Relaめrios e pareceres;

v - Outros documentos produzidos pelo Conselho.
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Art. 40 - O Suplente s巾stituifa o同山do Conse量ho do FUNDEB nos casos de

afastanentos temPor鉦os ou eventuais deste, e aSSunifa s脚vaga nas hipofeses de

afastamento defin誼vo decorrente de:

I - Desliganento por mO。vos particulaes;

Ⅱ - Rompimento do vineulo de que trata o § 30’do arL 3O; e

Ⅲ一Situapfro de impedinento previsto no § 60’incorrida pelo titular no decorrer de sou

§ lO - Na hipofese em que O SuPlente incorrer rm situ呼o de sul)stituicao

defihi。va do宙血ar, Ou S印, a Se afastar em definitivo, O eStabelecimento ou segmento

responsavel pela indic画o deveralndicar novo suplente.

§ 20 - Na hip6tese em que O titular e o suplente incorIan Simuitan蝕nerne na

situapfro de afastaneuto definitivo, a instituic奮o ou segmentO reSPonSgivel p。a indicapao

deveriL i則ficar novo同山ar e novo s岬lente para o Conselho do FUNDEB.

Arl」 50 - O mandato dos membros do Conselho do FUNDEB sefa de 4 (quatro) anos・

vedaぬa reco血やo para o pr6ximo mandato, e iniciar-Se-a em lO de janeiro do teI℃eiro

ano de m狐dato do respectivo titular do Poder Executivo.

§ 1O - A indicapao dos nomes dos conselheiros’e reSPeCtivos sutlentes, deveri

ocorrer em ate 20 (vinte) dias antes do temino do mandato dos corLselheiros anteriores’

para noneagiv dos novos, OPOrtunidade em que os novOS membros deverao se reunir

com os meIIlbros do Conselho de FUND聯・ C心v mandato esta se eneerrando, Para

trausferfencia de documentos e infoma確s de interesse do Couselho.

§ 20 - Em atendinento ao quantO PreCeitun o c岬巧e b坤Vando definir regras

de trausicao, O mandato dos pnmelrOS COnSelheiros・ a Seremしeleitos at6 o final do mes

de mar9O de 2021’eXtingue-Se em 31 de dezembro de 2022.

Capitulo Ⅲ

Da§ Competencias do Conselho do FUNDEB

Art. 6O - Compete ao Conselho Municipal de Aconpanhaneuto e Con同le Social do

Fundo de Manuten軸o e Desenvolvimento da Educ細ro Basica e de Valoriza車v dos

nro範ssionais da Educapfro - Conselho do FUNDEB’dentre outras atribui9鉦s:

I - Acompanhar e controlar a reparti辞o’tranSfereneia e aplica郵

Fundo, C両transferencia e prestapaO de contas deverao ser

mensalmente pelo Poder取ecutivo Municipais;

dos recursos do
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Ⅱ - Examinar os registros cont細)eis e demonsutvos gerenciais mensais e anralizndo§

re量advos aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo;

Ⅲ - Emitir pareeer nas prestapdes de contas dos recursos recebidos pelo Fundo de

M劃uten辞O e DesenvoIvimento da且lu働嘩O Bdsica e de Valorizapfめdos Profissionais

da Educap叙o qUNDEB), COnfome prooedimento§ adotarlos pelos Tribunais de Contas

competentes, que deveねser apresentado ao Executivo com antcoedencia de, nO

minimo, 30 (trintdy dias da sua apresenta碕O aO Tribunal de Contas dos Municipios;

IV-　S叫鳩rvisionar a realizapao do Censo Esco看ar e a elaborapao da proposta

orcanent鉦a an脇l, COm O O匂etivo de concorrer para o reg山ar e tempesdvo億atamentO

e enc劃正nhamento dos dados estat王sticos e financeiros que alicer9am a

Operacionalizap訊o do Fundo;

V - Aco叫焔L血ar a aplicacao dos recursos federais t闘usferidos a conta do Programa

Nacional de Apoio ao Trmsporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Å叩io aos

Sistemas de Ensino pan Atendimento a Educa確O de Jovens e Ad山tos (PRA) e, alnda,

re∞ber e a阻lisar as prestap6es de contas referentes a esses programas, COm a

fom山a確O de pareceres conclusivos acerea da aplicapao desses recursos e o

enc劃ninhamento de]es ao FNDE.

VI - Outras atribuic6es que legisla碕O eSpeC綿ca event脚lmente estdele9a;

§ 1O - Compete ainda ao Couselho do FUNDEB, SemPre que julgar conveniente

e neces凄虹io:

重- Apresentar ao Poder Legislativo Iocal e aos 6rg釦os de controle intemo e extemo

manifestapao fomal acerea dos registros cont副)eis e dos demoustrativos gereneia応do

Fundo, dando ampla transparencia ao documento em sitio da intemet;

Ⅱ - Convocar, POr decisao da maioria de seus membros, O eCre偽rio de Educacao, Ou

outro servidor a quem conpetir,甲阻PreStar eSCI劃ecimentos acerca do fluxo de

recursos e da execu辞O das despesas do Fundo, devendo a antoridade convocada

apnesentar-Se em PraZO n如s岬rerior a 30 (trinta) dias;

Ⅲ一Requisitar ao Poder Executivo c6pia de documentos, OS quais serao imediatamente

con悌didos, devendo a res重roSta OCOrrer em PraZO naO SuPerior a 20 (Vi巾e) dias,

嶋庵でe虹章es a:

a) Licitap到o, empenho, liquidapao e paganento de obras e de servicos custcados

COm reeurSOS do Furrdo;

b)Fo重has de pagamento dos profissionals da educapao, aS quals dev

diseriminar aqueles em efetivo exereicio na educap釦o bdsica e indicar o

血vel, morlalidade ou tipo de estal)elecimento a que est匂am vinc山ados;
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c) Convenios celchradas com instituic6es comuhit鉦as, COnf誌ionals ou

創狐廿6pica de ensino, Ou O血as com a meSma finalidade;

d) O血as infomapdes necess鉦as ao desempenho de s脚S fungdes;

重V - Realizar visitas prm verifical",加hco, entre OutraS queSt従s perdnentes:

a) O desenvoIvime調o regular de obras e servicos efet脚dos雌iustituicdes

escoIares con ree町SOS do Fundo;

b) A adequapao do servi9O de transporte escolar;

c) A utilizapfro em benefroio do sistem de eusino de beus adquiridos com

recursos do Fundo para esse fim.

§ 20 - O Couselho atunri com autonomia, Sem Vincula9着o ou subordinapao institucional

ao poder取ecutivo, e ser着o renovados periodic狐nente aO final de cada mandato dos

se調s皿emb調s.

Cap請u賞o IV

Das皿isposiゆe§鵬血ais

Art. 7O - O Couselho do FUNDEB te血um Presidente e um Vice-Presidente’que se庵O

eleitos por seus pares em reuni蚤o do colegiado’Sendo impedido de oc四郷aS referidas

fungdes os representanteS indieados pelo Govemo e Gestor dos recusos do F皿do,

designados nos temos do artigo 3O, alinea “a”.

par恕rafo血ico - Na hip6tese em que o me軸foro que ooupa a ftm辞O de Presidente de

conselho do FUNDEB incorrer na situap奮o de afastamento def証tivo’a Preside宣1Cia

se屯ocupada pelo Vice-Presidente.

Art. 8O葛No prazo m証mo de 30 (trinta) dias ap6s a instal画o do Conselho do

FUNDEB, deve血ser aprovndo o Regime請o Intemo que viabilize seu funcionamemo・

Art. 9O - As reuni6es ordin鉦as do Conselho do FUNDEB ser釦o realizadas

mensalmente, COm a PreSenやda maioria de seus membros’e’eXtracrdinariamente’

quando convooados pelo Presidente ou mediante solicitapao por escrito de pelo m帥OS

um texpo dos membros efetivos.

Par恕r種fo血ico. As de量iberap6es serao tomadas pela maioria dos membros presentes・

cal鵜nd。 aO Presidente o voto de qunlidade, nOS CaSOS em que O julgamento depender de

de蕩血喜燭は

Art. 10 - O Conselho do FUNDEB atuaねcom autonomia em suas

vinculap都ou s同ordinapao institucional ao Poder Executivo M皿icipal.

Art. 11 - A atunぜto dos membros do Conselho do FUNDEB:
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I - Nるo seねremune闘ha;

II - E considerada atividade de relevante interesse social;

Ⅲ - Assegu岨ise岬b da obrigatoriedade de testemunhar sobre infomapdes recebidas

Ou PreStadas em r獲哀o do exereicio de suas ativ血des de conselheiro, e SObre as pessoas

que lhes confiarem ou deles receberem infoma96es; e

rV - Veda, qu劃do os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de

SerVidores das escolas p心blicas, nO CursO do mandato:

a) Exonerac都o de oficio ou demiss蚤o do cango ou emprego sem jusねcausa, Ou

transferencia invoIun偽ria do estabe]ecimento de ens工no em que atu弧n;

b) Atribuicao de紬ta iItjusti航cada ao servi印, em fungao das atividades do

conselho; e

C) Afastamento involunt紅io e坤yustificado da condi9都o de conselheiro antes do

temino do mandato Irara O qual tenha sido designado.

Art' 12葛O Municipal dever各ceder ao Couselho do FUNDEB un servidor do q鴫dro

efetivo municipr] para atuar como Secret紅io Executivo do Conselho.

Art. 13 - Esta Lei entra em v宣gOr na data de s昭publica碑o, reVOgando-Se益

Prefeito Municipa賞
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EXPOSICÅo DE MOTIVOS O l/202 1

PRE旺ITuRA D∈

Buritirama (Ba), 09 de Ma岬o de 2021.

EXM章. SENHORA VEREADORA

帽LIZANGELA SANTOS DE OLIVERA

MD. PR細SIDENTE DA CÅMARA DE VEREADORES DE BURFTIRARA_BA.

圏M MÅos

JUSTⅢATrVA ro TRN)JETO

Senhora Vereadora Presidente:

Senhores Vereadores :

Aprazo-me enCami血ar a esta Augusta Casa Legislativa, Para aPreCiapao,

discussao e vot呼ro dos seus inelitos Pares, Prqieta de Lei, de inic融va deste Poder

Executivo, que disciplina a criap各o e a foma辞O dos membros do Conselho M皿icipal

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manuten辞0 e DesenvoIvimento da

Educapao Basica e de Valorizap訊o dos Profissionais da Educap執o - Conse看ho do

FUNDEB, Cuja atribui晦o e o acompanhamento e o controle socrd sct)re a distribuie都o,

transferencia e a aOOica車O dos recursos do F皿do, nO ambito deste Municipio de

B uritirama/Bahia.

Vale ressaltar que o presente PrQjeto de Lei esta sendo levada a cabo em

raz5o da Lei Federal nO 14.113/2020, que Regulamenta o Fundo de Manuten髄O e

Desenvo宣vimento da Edrca釦o Basica e de Valorizap肴o dos Pro範ssionals da Educa街o

(FUNDEB), de que億ata o art. 212-A da Consti調icao Federal, que e血Ou em Vigenc王a

em 25 de dezembro de 2020, reVOgando por sua vez dispositivos da Lei Federal nO

冊94, de 20 de junho de 2007, O que tOmOu cbrigatcho un novo disci函anento?

respeito da ma飴ria重relo Municipio.
芳輝
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INTERNO DESTA CASA, VEZ OUE OS NOVOS CONSELHEIROS DO

FUNDEB DEVERÅo ESTAR NOMEADOS E EMPOSSADOS ATE o剛INAL

PREFE賞TO MUNICIPAL
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