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Lei Municipal n° 448, de 21 de agosto de 2009.
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"Da nova redagao, tras alterap5es e

revoga      dispositivos      das      Leis
Municipais 393, de 08 de margo de
2007,   e   394,   de   03   de   maio  de
2007, que disp5e sobre a criagao do
Conselho             Municipal             de
Acompanhamento       e       Controle
Social  do  Fundo  de  Manutengao  e
Desenvolvimento      da     Educapao
Bdsica    -    FUNDEB,    estabelece
normas      da      Lei      Federal      n°
11.494/2007,   de   20   de  junho   de
2007, e da outras providencias. ."

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEICAO D0 JACuipH, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuig6es legais,

Fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

CApiTULO I
Das Disposig6es Preliminares

Art.  1° - Fica ratificado  a criagao do Conselho Municipal do FUNDEB - Fundo de
Manutengao   e   Desenvolvimento    da   Educapao   Basica   e    de    Valorizacao    dos
Profissionais da Educaeao no ambito do Municipio de Conceigao do Jacuipe, Estado
da Bahia e de acordo com a Lei Federal n° 11.494, de 20 de junho de 2007 e conforme
o art. 60 do Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias.

Art.  2°  -  0  Conselho  Municipal  do  FUNDEB  tend  como  finalidade  acompanhar e
controlar  socialmente   a  distribuigao,   a  transferencia  e   a  aplicagao   dos  recursos
oriundos  do  Fundo  de  Manutencao  e  Desenvolvimento  da  Educacao  Basica  e  de
Valorizag5o dos profissionais da Educacao -FUNDEB.

Capitulo 11
Da formaeao e composieao

Art.  3°  -  0  Conselho  Municipal  do  FUNDEB  tera  sua  formapao  obedecendo  ao
quanto determinado pelo art.  24,  §  1°, inciso IV e alineas a, a, £, ¢, e, €,  §  2° da Lei
Federal  11.494/2007.

Art. 40 - 0 Conselho do FUNDEB sera composto por no minimo 1 1 (onze) membros,
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I - 2  (dois)  representantes  do  Poder Executivo  Municipal,  dos  qunis pelo memos  1
(un) da Secretaria Municipal de Educapao ou 6rgao educacional equivalente;

11 - 1 (un) representante dos professores da educapao basica pdblica municipal;

Ill - 1  (urn) representante dos diretores das escolas basicas pdblicas;

IV -  1  (un) representante dos servidores tecnico-administrativos das escolas basicas
pdblicas;

V -2 (dois) representantes dos pais de alunos da educagao basica ptiblica municipal;

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educapao basica ptiblica, urn dos quais
indicado  pela  entidade  de  estudantes  secundaristas,  se  no  Municipio  nao  tiver  tal
representapao, serao indicados por estudantes locais mediante livre escolha;

VII - 1 (urn) representante do Conselho Municipal de Educapao;

VIII - 1 (urn) representante do Conselho Tutelar.

§ 1°. 0 Chefe do Executivo indicara os representantes do Poder Executivo Municipal.

§  2°.  Os  representantes  dos  incisos  Ill,  V  e  VI  serao  indicados  pelo  conjunto  dos
estabelecimentos   ou   entidades   de   ambito   lnunicipal   em  processo   eletivo,   pelos
respectivos pares.

§ 3°. Os representantes dos incisos 11 e IV serao indicados pelas entidades sindicais da
respectiva categoria.

§ 4°. Os representantes dos incisos VII e VIII serao indicados pelos seus pares.

Art. 5°. 0 Chefe do Poder Executivo designara os integrantes do Conselho Municipal
do  \FUNDEB,   membros   titulares   e   suplentes,   para  o   mandato   dos   conselheiros
anteriores  num  prazo  de  ate  20  (vinte)  dias  antes  do  termino  do  mandato  destes
conselheiros.

Art.  6°.  0  suplente  substituira  o  titular  do  Conselho  do  FUNDEB  mos  casos  de
afastamento temporario ou eventual do mesmo e assumifa sua vaga nas hip6teses de
afastamento definitivo decorrentes de :

I - desliganento por motivos particulares;

11 - rompimento do vinculo formal com o segmento que representa;

Ill - uma ou mais situag6es de impedimento previstas no Art. 8° desta
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§  1°.  Havendo  o  afastamento  definitivo  do  representante  por  uma  das  situap5es
descritas nos incisos acima, cabera ao segmento que representa a indicagao de novo
representante para ocupar a fungao de suplente.

§   2°.   Fica   vedada   a   recondugao   dos   membros   do   conselho   para   o   mandato
subsequente.

Art.  5°.  0  presidente  do  Conselho  sera eleito,  ap6s  elaborapao  de  novo  regimento
intemo, por seus pares, em reuniao do colegiado, sendo impedido de ocupar a fungao
o representante da Secretaria Municipal de Educaeao, sendo nomeado por decreto pelo
Chefe do Executivo Municipal.

Art. 6° Ficam impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

I  -  c6njuge  e parentes  consangtiineos  ou afins,  ate terceiro  grau,  do  Prefeito  ou do
Vice-Prefeito e dos Secretdrios Municipais;

11  - tesoureiro,  contador ou funciondrio de empresa de assessoria ou consultoria que
preste servigo relacionado a administrapao ou controle intemo dos recursos do Fundo,
bern  como  c6njuges,  parentes  consangtiineos  ou  afins,  ate  o  terceiro  grau,  desses
profissionais;

Ill -estudantes que nao sejam emancipados;

IV -pais de alunos que:

a) exergam, no ambito dos 6rgaos do Poder Executivo Municipal, cargos ou fung6es
de livre nomeagao e exoneragao;

b) prestem servigos terceirizados no ambito do Poder Executivo Municipal.

Art.  7°.  0  exercicio  do  mandato  dos  membros  do  Conselho  e  considerado  como
atividade de relevante interesse social e nao sera remunerado.

Art. 8°. A atuagao dos membros do Conselho assegura isengao da obrigatoriedade de
testemunhar sobre informap6es recebidas ou prestadas em razao de exercicio de suas
atividades  de  conselheiro  e  sobre  pessoas  que  lhes  confiarem  ou  deles  receberem
informap6es.

Art.  9°.  A  atuagao   dos  membros  do   Conselho  veda  no  curso   do  mandato  de
representantes de professores, diretores ou servidores das escolas ptiblicas:

I.           A  exoneragao   ou  demissao   do   cargo   ou  emprego,   sem  justa  causa,  ou
transferencia involuntdria do estabelecimento de ensino que atuam;

11.          A  atribui¢ao  de  falta  injustificada  ao  servico  em  fungao  das  atividades  do
conselho;

Ill.        O  afastamento involuntario  e  injustificado da condicao  de  conselheiro,  antes
do t6rmino do mandato para qual tenha sido des|gnad7
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Art.   10.   0   Conselho   do   FUNDEB   atuara  com  autonomia,   sem  vinculapao  ou
subordinapao institucional ao Poder Executivo Municipal, e nao contara com estrutura
administrativa pr6pria, cabendo ao Municipio, por intermedio da Secretaria Municipal
de  Educapao,  garantir  infra-estrutura  e  condic5es  materiais  adequadas  a  execngao
plena de suas competencias.

Art.11. Compete ao Conselho:

I  -  acompanhar  e  exercer  o  controle  social  sobre  a  distribuig5o,  transferencia  e
aplicapao dos recursos do fundo;

11 - supervisionar o censo escolar anual e a elaboragao da proposta organentala;

Ill   -   examinar   os   registros   contabeis   e   os   demonstrativos   gerenciais   mensais,
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos a conta do Fundo;

IV  -  emitir parecer  com  vista  a  instrugao  da prestapao  de  contas  da  totalidade  dos
recursos  do  Fundo,  ate  trinta  dias  anteriores  a  data  do  vencimento  do  prazo  de
apresentapao da mesma pelo Poder Executivo;

V - elaborar e aprovar seu regimento Intemo;

VI - desempenhar outras atribuic6es que venhan a ser estabelecidas, eventualmente,
por legislagfro especifica.

Art.   12.   As   reuni6es   ordininas   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 memos
urn terco de seus membros efetivos.

Art. 13. As disposic6es aqui nao previstas obedecerao ao quanto determinado pela Lei
Federal n°  11.494.  de 20  de junho  de 2007  e  suas  alterag6es posteriores,  e,  o  Poder
Executivo Municipal podera, se necessario, estabelecer normas complementares, com
vista ao fiel cumprimento desta Lei mediante Decreto.

Art.  14.  Esta  Lei  recepciona a  composicao  do  Conselho  do  FUNDEB  criado  pelos
Decretos do Poder do Executivo de ns°:  025/2009, de 26  de fevereiro de 2009, 025-
A/2009,  de  5  de  margo  de  2009,  e  031/2009,  de  27  de  fevereiro  de  2009,  al6m  de
autorizar  qunisquer  modificap6es  no   Conselho   do  FUNDEB   composto  antes  da

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, cujos efeitos retroagirao a
data de 26 de fevereiro de 2009, revogando-se as demais disposic6es em contrario.
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ao do Jacuipe, em 21 de agosto de
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