
`iJ:fi-`                       1,1         `'     ,11--

CONC,EICAO }ACuipE
Gabinete do Prefeito

Pra.€a manoel Teixejra de Freitas s/n° -  Centl.o, -TEL/FAX.: 075 3243-2
Comeicao do }acuipe - Ba - CEP:44.245~000

p           A           £           F           I           ,           '           J           :`           A

CONCEICAO  DO

JAICuipE
DO  POP  UMA CIDAOE  MELHOR

Lei Munici a| n°394 de 03 de maio de 2007.

=E

``Estatui nova reda€ao a Lei Municipal

n°393/2007, que disp6s sobre a.€ria€ao

do        Conselho        Municipal        de

Acompanhamento   e   Controle   Social

do      Fundo      de      Manuten€ao      e

Desenvolvimento  da  Educa€ao  Basica

e  de  Valorizacao  dos  Profissionais  da

Educa€ao, e da outras providencias."

0        PREFEITO        DO        MUNICIPIO        DE

CONCEICAO   DO   JACuipE,   Estado   da   Bahia,   no   uso   de   suas   atribui€6es

Constitucionais,  Legais  e,  especialmente  com  fulcro  no  disposto  no  art.  24,  §  1°,

Inciso IV, da Medida Provis6ria n° 339, de 28 de dezembro de 2006, faz saber que a

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACuipE aprovou e eu sanciono a

seguinte lei:

Capitulo I

Das Disposi€6es Preliminares

Art.  1°  Fica  ratificado  a  cria€ao  do  Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e

Controle Social do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educa€ao Basica

e de Valoriza€ao dos Profissionais da Educa€ao-Conselho do FUNDEB, no ambito

do Municipio de Concei€ao do Jacuipe.
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Capitulo 11

Da composi€ao

ENCuipE
POE  UMA  CIDADE MELlioR

REFEITulA

CONCE]CA0 DO

Art.  2° 0 Conselho  a  que  se  refere  o  art.  1° e  constituido  por  10  (dez)  membros

titulares, acompanhados  de seus-respectivos suplentes, conforme representa€ao e  -~i

indica€ao a seguir discriminados:

`' 1*)       urn  representante   da  Secretaria  Municipal   de  Educa€ao,   indicado  pelo

Poder Executivo Municipal;.  i                              L[
\t"

i-.i

X)         urn representante dos professores das esco`ij:.s.pq_'p`licas municipais,

XI)       urn representante dos diretores das escolas ptiblicas municipais;

XIT\      urn   representante    dos   servidores   tecnico-administrativos    das    escolas
¥;;-,i;--,,,=

ptiblicas-inunicipais;                                                                    ` p`

XIII)    dois representantes dos pais de alunos das escolagthp``tiblicas municipais;
.   `r       .i     -,_    i

XIV)    dois representantes dos estudantes das escolas`'prtytiblicas municipais;

XV)     urn representante do conselho Municipal de Educa€ao; e

XVI)       urn representante do conselho Tutelar.

§ 10 0 Prefeito indicara o representante da Secretaria Municipal de Educa€ao.

§ 20  Os  representantes  elencados  nos  incisos  11  e  VI  deste  artigo  serao  indicados

pelos  Conselhos  Escola-Comunidade  das  escolas  da  Rede  Ptiblica  do  Sistema

Municipal de Ensino, em processo eletivo, pelos respectivos pares.

§3°  Todos  os  membros  titulares  e  suplentes  do  Conselho  instituido  por  esta  Lei

serao designados  pelo  Prefeito,  para..o  mandato  de  dois  anos,  mediante  ato_a  ser        +

publicado  em  local   ostensivo,  cuja   indica€ao   dar-se-a  ate  vinte  dias  antes  do

termino do mandato dos conselheiros anteriores.

§  40   a  suplente   substituira  o   titular  do  Conselho  do  FUNDEB  nos  casos  de

afastamentos   temporarios   ou   eventuais   do   mesmo   e   assumira   sua   vaga  nas

hip6teses de afastamento definitivo decorrentes de:

IV-          desligamento por motivos particulares;

V-           rompimento do vinculo formal com o segmento que representa;
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rf,   VI-          uma ou mais situa€6es de impedimento previs'ias no Art. 4° desta Lei.
§  5°   Havendo   o   afastamento   definitivo   do   suplente   por  uma   das   situa€6es

descritas no paragrafo anterior, cabera ao segmento que representa a indica¢ao de

novo suplente.

§  70   Fica  vedada   a.  reconducao  dos  membros  do  Conselh;  para  o  mandato
',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ,,`,

subseqtiente.

Art.  3°   0  presidente  do  Conselho  sera  eleito,  ap6s  elabora€ao  do  regimento

iriterno,  por  seus  pares,  em  reuniao  do  colegiado,  sendo  impedido  de  ocupar  a

fun€ao o representante da Secretaria Municipal de Educa`€act.

Paragrafo tinico. No prazo maximo de trinta djas ap6s a instala€ao do Conselho do

FUNDEB devera ser aprovado o Regimento lnterno.

Art. 4°   Ficam impedidos de integrar o Conselho Municipal de Acompanhamento

e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manuten€ao  e  Desenvolvimento  da  Educa€ao

Basica e de Valoriza€ao dos Profissionais da Educa€ao:

V-            c6njuge e parentes consangtiinects ou afins, ate o terceiro grau, do prefeito

ou do Vice-Prefeito e dos Secretarios Municipais;

VI-         tesoureiro,   contador   ou   funcionario   de   empresa   de   assessoria   ou

consultoria  que  preste  servi€os  relacionados  a  administra€ao  ou  con[role  interno

dos recursos do Fundo, bern como c6njuges, parentes consangiiineos ou afins, ate

terceiro grau, desses profissionais;

VII-        estudantes que nao sejam emancipados;
-VIII-pais  dealunosque:          `                                                                                                           +

c)             exercam,  no ambito  dos  6rgaos  do  poder Executivo Municipal, cargos  ou

f'i.m€6es de livre nomea€ao 1± exoneracao;

d)            prestem sei.vi€os terceirizados no ambito do poder Executivo Municipal.

Art. 50   0  exercicio  do  mandato  dos  membros  do  Conselho  e  considerado  como

ai-iviiJLaii.e de relevante i_r`.teresse social e nao sera remunerado.
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Art. 60   A atua€ao dos membros do Conselho assegura isen€ao da obrigatoriedade

de testemunhar sobre informa€6es recebidas ou prestadas em razao do exercicio de

suas  atividades  de  conselheiro,  e  sobre  as  pessoas  que  lhes  corifiarem  ou  deles

receberem  informa€6es,   e  veda,  no  curso   do  mandato  de  representantes  de

professores, diretores .ou servidores gas escolas ptiblicas:

d)           a  exonera€ao  ou  demissao  do  cargo  ou  emprego,  sem  justa  causa,  ou

transferencia involuntaria do estabelecimento de ensino em que atuam;

e)            a atribui€ao de falta injustificada ao servi€o em fun€ao das atividades do

Conselho;

f)o afastamento involuntario e injustificado da condi¢ao de conselheirc),  antes do

termino do mandato para o qual tenha sido designado.

Art. 7°   0  Couselho  do  FUNDEB  atuara  com  autonomia,  sem  vincula€ao  ou

subordina€ao  institucional  ao  Poder  Executivo  Municipal,  e  nao  contara  com

estrutura   administrativa   pr6pria,   cabendo   ao   Municipio,   por   intermedio   da

Secretaria  Municipal  de  Educacao,  garantir  infra-estrutura  e  condi€6es  materiais

adequadas a execu€ao plena de suas competencias.

Art. 8°   Compete ao Conselho:

VII-        acompanhar e exercer o controle social sobre a distribui€ao, transferencia e

aplica€ao dos recursos do Fundo;

VIII-       supervisionar    o    censo    escolar    anual    e    a    elabora€ao    da    proposta

or€amentaria;

IX-e*aminar  os  registr`os  contabei5  e  os  deinonstrativos   gerenciais  mensais,

atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos a conta do Fundo;

X-            emitir  parecer com vista a instrucao  da presta€ao de  contas da totalidade

dos recursos  do  Fundo,  ate   trinta dias anteriores  a  data  do vencimento  do prazo

de apresenta€ao da mesma pelo Poder Executivo;

XI-          elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

XII-         desempenhar    outras    atribui€6es    que    venham    a    ser    estabelecidas,

eventualmente, por legisla€ao especifica.
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Art.90   As   reuni6es   ordinarias   do   Conselho   do   FUNDEB   serao   realizadas

mensalmente com a presenca da maioria de seus membros e, extraordinariamente,

quando  convocadas  pelo  Presidente  ou  mediante  solicitapao  expressa  de  pelo

menos urn ter€o de se.us membros efetivos.J|

Art.10   0     Poder     Executivo     podera,     se     necessario,     estabelecer     normas

complementares, com vista ao fiel cumprimento desta Lei.

Art.11   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publica§ao,   cujos   efeitos

retroagirao a data de 08 de mar€o de 2007.

Gabinete do Prefeito Municipal de Concei€ao do

Jacuipe, em 03 de maio de 2007.

PREFEI

/gEEE
RROS DE OLIVEIRA

MUNICIPAL

^`,,

Publique-se e Registre-se.


