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LEIN.285/2013.

Revoga a Lei nº 201Ade 23 de setembro de 2008 e Cria o Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da EducaçãoConselho do FUNDEB, e dá outras
providências.

APrefeitadoMunicípiodeApuaremaBA,nousodesuasatribuiçõesedeacordocomodispostonoart.24,
§1ºdaLeinº11.494,de20dejunhode2007,sancionaaseguinteLei:

CapítuloI
DasDisposiçõesPreliminares

Art.1ºFicacriadooConselhoMunicipaldeAcompanhamentoeControleSocialdoFundode
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
ConselhodoFUNDEB,noâmbitodoMunicípiodeApuaremaBA.


CapítuloII
Dacomposição
Art.2ºOConselhoaqueserefereoart.1ºéconstituídopor11(onze)membrostitulares,acompanhadosde
seusrespectivossuplentes,conformerepresentaçãoeindicaçãoaseguirdiscriminados:

I) dois representantes Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de
Educação,indicadospeloPoderExecutivoMunicipal;
II)umrepresentantedosprofessoresdasescolaspúblicasmunicipais;
III)umrepresentantedosdiretoresdasescolaspúblicasmunicipais;
IV)umrepresentantedosservidorestécnicoadministrativosdasescolaspúblicasmunicipais;
V)doisrepresentantesdospaisdealunosdasescolaspúblicasmunicipais;
VI)doisrepresentantesdosestudantesdaeducaçãobásicapública,umdoisquaisindicadoporentidadede
estudantessecundaristas;
VII)umrepresentantedoConselhoMunicipaldeEducação;e
VIII)umrepresentantedoConselhoTutelar.

§ 1º Os membros de que tratam os incisos III, V e VI deste artigo serão indicados pelo conjunto dos
estabelecimentosdeensino,apósprocessoeletivoorganizadoparaescolhadosindicados,pelosrespectivos
pares.
§2ºOsmembrosdequetratamosincisosIIeIV,serãoindicadospelasentidadessindicaisda
respectivacategoria.
§ 3º A indicação referida no caput deste artigo deverá ocorrer em até vinte dias antes do término do
mandatodosconselheirosanteriores,paraanomeaçãodosconselheiros.
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§4ºOsconselheirosdequetrataocaputdesteartigodeverãoguardarvínculoformalcomossegmentosque
representam, devendo esta condição constituirse como prérequisito à participação no processo eletivo
previstono§1º.
§5ºSãoimpedidosdeintegraroConselhodoFUNDEB:
I  cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do VicePrefeito, e dos
SecretáriosMunicipais;
II  tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços
relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes
consanguíneosouafins,atéterceirograu,dessesprofissionais;
IIIestudantesquenãosejamemancipados;e
IVpaisdealunosque:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo
Municipal;ou
b)prestemserviçosterceirizadosaoPoderExecutivoMunicipal.

Art.3ºOsuplentesubstituiráotitulardoConselhodoFUNDEBnoscasosdeafastamentostemporáriosou
eventuaisdeste,eassumirásuavaganashipótesesdeafastamentodefinitivodecorrentede:
I–desligamentopormotivosparticulares;
II–rompimentodovínculodequetratao§3º,doart.2º;e
III–situaçãodeimpedimentoprevistono§5º,incorridapelotitularnodecorrerdeseumandato.
§ 1ºNa hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo descrita no art. 3º, o
estabelecimentoousegmentoresponsávelpelaindicaçãodeveráindicarnovosuplente.
§ 2º Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento
definitivo, prevista no art. 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo
titularenovosuplenteparaoConselhodoFUNDEB.

Art.4º–OmandatodosmembrosdoConselhoseráde2(dois)anos,permitidaumaúnicareconduçãopara
omandato.

CapítuloIII
DasCompetênciasdoConselhodoFUNDEB

Art.5ºCompeteaoConselhodoFUNDEB:
I–acompanharecontrolararepartição,transferênciaeaplicaçãodosrecursosdoFundo;
II–supervisionararealizaçãodoCensoEscolareaelaboraçãodapropostaorçamentáriaanualdoPoder
Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e
encaminhamentodosdadosestatísticosefinanceirosquealicerçamaoperacionalizaçãodoFUNDEB;
III–examinarosregistroscontábeisedemonstrativosgerenciaismensaiseatualizadosrelativosaosrecursos
repassadosouretidosàcontadoFundo;
IV–emitirparecersobreasprestaçõesdecontasdosrecursosdoFundo,quedeverãoserdisponibilizadas
mensalmentepeloPoderExecutivoMunicipal;
V–aosconselhosincumbe,também,acompanharaaplicaçãodosrecursosfederaistransferidosàcontado
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de
EnsinoparaAtendimentoàEducaçãodeJovenseAdultose,ainda,recebereanalisarasprestaçõesdecontas
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referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e
encaminhandoosaoFundoNacionaldeDesenvolvimentodaEducação–FNDE;
VIoutrasatribuiçõesquelegislaçãoespecíficaeventualmenteestabeleça.

ParágrafoÚnicoOparecerdequetrataoincisoIVdesteartigodeveráserapresentadoaoPoderExecutivo
Municipalematétrintadiasantesdovencimentodoprazoparaaapresentaçãodaprestaçãodecontasjunto
aoTribunaldeContasdosMunicípios.

CapítuloIV
DasDisposiçõesFinais

Art. 6º  O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um VicePresidente, que serão eleitos pelos
conselheiros.
Parágrafoúnico.EstáimpedidodeocuparaPresidênciaoconselheirodesignadonostermosdoart.2º,inciso
I,destalei.

Art.7º–NahipóteseemqueomembroqueocupaafunçãodePresidentedoConselhodoFUNDEBincorrer
nasituaçãodeafastamentodefinitivoprevistanoart.3º,aPresidênciaseráocupadapeloVicePresidente.

Art.8ºNoprazomáximode30(trinta)diasapósainstalaçãodoConselhodoFUNDEB,deveráseraprovado
oRegimentoInternoqueviabilizeseufuncionamento.

Art.9ºAsreuniõesordináriasdoConselhodoFUNDEBserãorealizadasmensalmente,comapresençada
maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante
solicitaçãoporescritodepelomenosumterçodosmembrosefetivos.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao
Presidenteovotodequalidade,noscasosemqueojulgamentodependerdedesempate.

Art.10OConselhodoFUNDEBatuarácomautonomiaemsuasdecisões,semvinculaçãoou
subordinaçãoinstitucionalaoPoderExecutivoMunicipal.

Art.11AatuaçãodosmembrosdoConselhodoFUNDEB:
Inãoseráremunerada;
IIéconsideradaatividadederelevanteinteressesocial;
III  assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles
recebereminformações;
IV  veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das
escolaspúblicas,nocursodomandato:
a)exoneraçãodeofíciooudemissãodocargoouempregosemjustacausa,outransferênciainvoluntáriado
estabelecimentodeensinoemqueatuam;
b)atribuiçãodefaltainjustificadaaoserviço,emfunçãodasatividadesdoconselho;e
c)afastamentoinvoluntárioeinjustificadodacondiçãodeconselheiroantesdotérminodomandatoparao
qualtenhasidodesignado.
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Vveda,quandoosconselheirosforemrepresentantesdeestudantesematividadesdoconselho,nocurso
domandato,atribuiçãodefaltainjustificadanasatividadesescolares.

Art. 12  O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Município
garantirinfraestruturaecondiçõesmateriaisadequadasàexecuçãoplenadascompetênciasdoConselhoe
ofereceraoMinistériodaEducaçãoosdadoscadastraisrelativosasuacriaçãoecomposição.
Parágrafoúnico.APrefeituraMunicipaldeverácederaoConselhodoFUNDEBumservidordoquadroefetivo
municipalparaatuarcomoSecretárioExecutivodoConselho.

Art.13OConselhodoFUNDEBpoderá,semprequejulgarconveniente:
I  apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal
acercadosregistroscontábeisedosdemonstrativosgerenciaisdoFundo;IIpordecisãodamaioriadeseus
membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar
esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade
convocadaapresentarseemprazonãosuperioratrintadias;
IIIrequisitaraoPoderExecutivocópiadedocumentosreferentesa:
a)licitação,empenho,liquidaçãoepagamentodeobraseserviçoscusteadoscomrecursosdoFundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo
exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que
estejamvinculados;
c)documentosreferentesaosconvênioscomasinstituiçõesaqueserefereoart.8ºdestaLei;
d)outrosdocumentosnecessáriosaodesempenhodesuasfunções;
IVrealizarvisitaseinspetoriasinlocoparaverificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do
Fundo;
b)aadequaçãodoserviçodetransporteescolar;
c)autilizaçãoembenefíciodosistemadeensinodebensadquiridoscomrecursosdoFundo.

Art.14–Duranteoprazoprevistono§2ºdoart.2º,osnovosmembrosdeverãosereunircomosmembros
do Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e
informaçõesdeinteressedoConselho.
Art.14EstaLeientraemvigornadatadesuaPublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.

GabinetedaPrefeitaMunicipaldeApuaremaBa.28deagostode2013.

Jozilene Barreto Ribeiro

Helenildo Martins Santos

Prefeita Municipal

Assessor de Gabinete
4



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SAEJQ/D5MMWOL0TZSG+IKW

Esta edição encontra-se no site: www.apuarema.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

