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PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESCADA

しei n9 2549 de 31 de ma「co de 2021.

EMENTA: DISP6E SOBRE A R旺STRUTURA鉱o DO

CoNS軋HO MuNICIPAし　DE AcoMPANHAMENTO E

CoNTROしE SocIAし　DO FuNDO DE MANUTENCÅo E

DESENVOLVIM剛TO DA EDUCACÅo BÅs!CA E DE

VAしORIZACÅo DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÅo - CACS-

FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 212-A DA

CoNSTITUICÅo FEDERAしREGULAMENTADO NA FORMA DA

しE再EDERAしNQ 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 E

DÅ ouTRAS PROVIDENCiAS,

A Prefeita d寄Municipio da Escada/PE, fa印saber que a Camara Municipal da Escada

apr寄vou e eu sanciono a seguinteしei:

A鷹. 19 O Conse冊O Municipal de Acompanhamento e ControIe SociaI do Fundo de Manutenc5o

e DesenvoIv面ento da Educa鉾O B永ica e de VaIorizac竃o dos Profissionais da Educa辞o no

Municipio de Escada - CACS-FUNDEB, Criado nos termos da Lei Municipal n9 2.167/2007, em

COnformidade com o artigo 212-A da Constitu嘩O FederaI, regulamentada na forma daしei

Fede「al ng 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica 「eest「uturado de acordo com as disposic5es

destaIei.

Art. 29 O CACS-FUNDEB tem por final idade proceder ao acompanhamento e ao cont「ole social

SObre a distribui弟o, a tranSfer台ncia e a aplica揃o dos recu「sos do Fundo, COm Organiza弟o e

ac5o independentes e em harmonfa com os 6rg§os da Administracao Pd踊ca Munieipal,

COmPetindo-Ihe:

上elabora「 parecer sobre as prestac6es de contas, COnforme previsto no parきgrafo dnico do

art. 31 daしei Fede「aI n9 14.113, de 2020;

ll - SuPerVisionar o censo escolar anual e a elabora辞o da proposta orcament5ria anual,

Objetivando concorrer para o reguIar e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados

estatisticos e financei「os que alicercam a ope「acionaiizacao do Fundo;
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冊- aCOmPanha「 a aplica揃o dos recursos federais transfe「idos a conta do Programa Nacional

de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino

Para Atendimento a Educa9aO de」ovens e Adultos - PE」A;

lV- aCOmPanhar a a坤Ca弟O dos 「ecursos federais transferidos a conta dos programas

nacionais do governo federai em andamento no Municipio;

V - reCeber e anaIisar as presta亭6es de contas refe「entes aos programas referidos nos incisos冊

e lV do ’’caput” deste a巾go, formuIando pa「ece「es conclusivos acerca da aplicac害o desses

recu「SOS e enCaminhando-OS aO Fundo Nacionai de DesenvoIvimento da Educacao- FNDE;

V上eXaminar os registros contきbeis e demonst「ativos gerenciais mensais e atualizados

relativos aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo;

V= - atuaIizar o reg子mento interno, Obse「vado o disposto nesta lei.

Art. 39 O CACS-FUNDEB podera, SemPre que juIgar conveniente:

上apresentar, aO Poder Legislativo e aos 6rgあs de controIe intemo e externo, manifestacao

formaI acerca dos re富istros contきbeis e dos demonst「ativos gerenciais do Fundo, dando ampia

transpar台ncia ao documento em sitio da internet;

= - COnVOCar, POr decis筈o da maioria de seus membros, O Secret緬o Municipal de Educac§o ou

Servidor equivaiente para prestar escIa「ecimentos acerca do f!uxo de recursos e da execu弟o

das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-Se em PraZO n5o superior

a 30 (t血ta) dias;

冊一requisitar ao Pode「 Executivo c6pia de documentos, COm PraZO Para fo「necimento nao

Superior a 20 (Vinte) dias, 「eferentes a:

a川cita串o, emPenho, liquidac登o e pagamento de obras e de servicos custeados com recursos
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b) folhas de pagamento dos profissionais da educac5o, COm a discriminac5o dos servidores em

efetivo exercfcio na educa串o bきsica e a indicacあdo o respectivo nivel, mOdaIidade ou tipo de

estabelecimento a que §e enCOntrarem Vinculados;

C) conv6nios/parcerias com as institui雪5es comunit轟as, COnfessionais ou冊ant「6picas sem fins

Iucrativos;

d) outras informac6es necess緬as ao desempenho de suas fung6es;

lV - re描輪「 Visitas para ver摘ca「,一朝/oco“, ent「e OutraS queSt∂es pe巾nentes:

a) o desenvoIv血ento regular de obras e se「vicos realizados pelas institu時6es escolares com

recursos do Fundo;

.†

b) a adequa辞o do servi印de transporte escolar;

C) a utiliza舜O, em beneficio do sistema de ensino, de bens adqu師dos com recursos do Fundo

pa「a esse鞘鵬.

ArL 4g A fisc描zacgo e o controle do cumprimento do disposto no a鷹. 212-A da Constituic菖o

Federal e nesta leしespeciaImente em reIac筈o a apIicacao da totaIidade dos 「ecursos do Fundo,

Se「きo exercidos peIo CACS-FUND部.

Art. 59 O CACS-FUNDEB devera elaborar e ap「esentar ao Poder Executivo parecer refe「ente a

PreStaCaO de contas dos recursos do Fundo.

Par鳴rafo血ico. O parecer deve ser apresentado em at6 30 (trinta) dias antes do vencimento

do prazo de apresentacao da p「esta弟o de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas

do Estado de Pernambuco.

Art. 6g O CACS-FUNDEB serきconstituido por:
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I - membros tituIares, na Seguinte conformidade:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, Sendo pelo menos l (um) de!es da Secretaria

Municipal de Educacao;

b〉 1 (um) representante dos professores da educac§o bおica p心bIica do Municipio;

C) 1 (um) representante dos diretores das escoias b紺cas p的licas do Municipio;

d) 1 (um) r印resentante dos servidores t6cnico-administrativos das escolas basicas pdb! cas do

Municipio;

e) 2 (dois) representantes dos pais/respons短eis de alunos da educac§o basica p心blica do

M面cipio;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了

f) 2 (dois汗epresentantes dos estudantes da edu輪c富o b泰ica pd輔ca do Municipio, devendo l

(um) deIes ser indieado peIa entidade de estudantes secundaristas;

g) 1 (um) representante do Conse肌o Municipal de Educa辞o- CME;

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, PreVisto naしei Fede「al n呈8.069, de 13 de juIho

de 1990 - Estatuto da Crianca e do AdoIescente-, indicado por seus pares;

i) 2 (dois) representantes de organiza婦es da sociedade civiI;

j) 1 (um) rep「esentante das escoias IocaIizadas do campo;

lI - membros supientes: Para Cada membro titular, Se「きnomeado um suplente, rePreSentante

da mesma catego「ia ou segmento sociai com assento no Conselho, que Substituira o titula「 em
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SeuS impedimentos tempo「〔紬os, PrOVis6「ios e em seus afastamentos definitivos, OCOrridos

antes do fim do mandato.

§ 1g Para fins da representac5o referida na描nea l’it’do inciso l do “c。put’一deste a巾go, aS

Organiza96es da sociedade civiI dever5o atender as seguintes condic6es:

l - Ser PeSSOa juridica de direito privado sem軸s lucrativos, nOS te「mOS da Lei FederaI n9

13.019, de 31 dejuIho de 2014;

= - desenvoIver atividades directonadas ao Municipio de Escada;

用- eStar em funcionamento h5, nO minimo, 1 (um) ano da data de pubIicac5o do editaI;

IV- desenvoIver atividades reIacionadas a educa鉾o ou ao controle sociaI dos gastos pdblicos;

了

V置naO figurar como bene船主涌a de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou como

COnt「atada pela Administ「a薄0 a titulo oneroso.

§ 2g Na hip6tese de inexist合ncia de estudantes emancipados, nO CaSO da描nea ’’f“’do inciso l

do ’一capL/t’’deste artigo, a rePreSenta9aO eStudantiI poderきacompanhar as reuni5es do

COnSelho, COm direito a voz.

Art. 79 Ficam impedidos de integrar o CACS置FUND恥:

l - O P「efeito, O Vice-Prefeito e os Secret緬os Municipais, bem como seus con」ugeS e ParenteS

COnSanguineos ou afins, at6 o te「ceiro grau;

Il - O teSOureiro, COntador ou funcion5rio de empresa de assesso「ia ou consulto「ia que prestem

Servicos reIacionados a administracao ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem

COmO C6njuges, ParenteS COnSanguineos ou afins desses profissionais, at6 o te「ceiro grau;
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冊- eStudantes que nao seJam emanCipados;

IV - reSPOnSaVeis por aIunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exercam ca「gos ou func6es p心blicas de liv「e nomea揃o e exonerac5o no ambito dos 6rg害os

do Pode「 Executivo;

b) prestem servi印s terceirizados no ambito do Poder Executivo.

Art. 89 Os membros do CACS -F UND曲, Observados os impedimentos previstos no a巾go 79

desta leL ser5o indicados na seguinte conformidade:

上pelo Prefeito, quando se tratar de rep「esentantes do Poder Executivo;

= - PeIos ConseIhos de Escola, POr meio de processo eIetivo o「ganizado para esse fim, nO CaSO

dos representantes dos estudantes e dos responsiveis por a!unos;∴∴∴∴子

冊- PeIas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se trata「 dos representantes de

direto「es de escola, PrOfessores e se「vidores administ「ativos;

IV輸Pela Secreta「ia Municipal de Educac5o, PO「 meio de processo eletivo amplamente

divuIgado e observadas as condic6es previstas no §§ 19 e 29 do a塙go 69 desta lei, quando se

tratar de organizac6es da sociedade civil e, Se neCeSS〔涌o, do segmento de estudantes e seus

responsるveis.

Par5grafo心nico, As indicac6es dos Conselheiros ocorrerao com antecedencia de, nO minimo,

(Vinte) dias do t6rmino do mandato dos conselheiros jきdesignados.

Arし99 Compete ao Poder Executivo designar, POr meio de portaria espec綱ca, OS integ「antes

dos CACS-FUND抽, em COnformidade com as indicac6es referidas no artigo 89 desta lei.
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Art. 10. O Presidente e o Vice-P「esidente do CACS-FUND髄serao eleitos por seus pa「es em

reuni5o do colegiado, nOS termOS PreVistos no seu regimento interno.

Pa「きgrafo dnico. Ficam impedidos de ocupar as func6es de P「esidente e de Vice-Presidente

quaIquer 「epresentante do Poder Executivo no colegiado.

Art. 11. A atuacわdos membros do CACS-FUNDEB:

I - n5o serき「emunerada;

= - Se「言considerada atividade de relevante inte「esse social;

冊葛aSSegura isenc§o da obrigatoriedade de testemunhar sob「e informac6es recebidas ou

PreStadas em razきo do exerc了cio de suas atividades e sobre as pessoas que冊es confiarem ou

deIes receberem info「mag6es;

田

IV - Sera COnSiderada dia de efetivo exercicio dos representantes de professores, diretores e

SerVidores das escoIas p心輔cas em atividade no Conse冊o;

V - Veda, nO CaSO dos conseIheiros representantes de professores, diretores ou $erVidores das

escolas p心blicas, nO CurSO do mandato:

a) a exoneracao de oficio, demiss5o do cargo ou emprego sem justa causa ou t「ansfe「encia

invoIunt〔涌a do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) o afastamento involunt5rio e injus輔cado da cond嘩O de conseihei「o antes do t6rmino do

mandato para o quaI tenha sido designado;

assegurados os direitos pedag6gicos.
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Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nOmeados nos termos desta

lei terきvigencia at6 31 de dezembro de 2022.

Par蒔「afo　血ico. Caberき　aos∴atuais membros do CACS-FUNDEB exerce「 as func6es

acompanhamento e de cont「o!e previstas na Iegis!ag5o at6 a assunc§o dos novos membros do

COlegiado nomeados nos te「mos desta Iei,

Art. 13. A partir de 19 de janeiro do te「ceiro ano de mandato do Prefeito, O mandato dos

membros do CACS-FUNDEB serきde 4 (quatro) anos, Vedada a reconducao para o pr6ximo

mandato.

Art. 14. As reuni6es do CACS-FUNDEB ser害o reaIizadas:

l -　na Periodicidade definida pe看o regimento interno, reSPeitada a frequるncia minima

bimestral′ Ou POr COnVOCa弟o de seu Presidente;　　　　　　　.†

= - eXtraOrdinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante so樋ta9§o por

escr子to de no minimo, 2/3 (dois tercos) dos integrantes do colegiado.

§ 19 As reun滑es ser筈o re郡Zadas em primeira convocac§o, COm a maioria simples dos

membros do CACS-FUNDEB ou, em Segunda convoca9aO, 30 (trinta) minutos ap6s, COm OS

membros presentes.

§ 29 As deliberac5es ser§o aprovadas pela maioria dos membros p「esentes, Cabendo ao

Presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate.

ArL 15. O sitio na intemet contendo informag6es atua=zadas §Obre a composi辞o e

funcionamento do CACS-FUNDEB ter5 continuidade com a inclus等o:

l - dos nomes dos ConseIheiros e das entidades ou segmentos que 「epresentam;
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l上do co「reio eIetr6nico ou outro canal de contato direto com o Conseiho;

冊- das atas de reuni6es;

IV - dos relat6rios e pareceres;

V - OutrOS documentos p「oduzidos pelo ConseIho.

Art. 16. Cabera ao Poder Executivo, COm Vistas a execu薄o pIena das competencias do CACS-

FUNDEB, aSSegurar:

l - infraestrutu「a, COndic6es materiais e equipamentos adequados e Iocal pa「a 「eaIizacあdas

reun絡es;

.†

= ● PrOfissionaI de apoio para secretariar, em eSPeCiaI, aS reuni5es do coIegiado.

ArL 17. O regimento interno do CACS-FUND輔devera ser atuaIizado e aprovado no prazo

maximo de at6 30 (trinta) dias ap6s a posse dos Conselhei「os.

Art. 18. Esta lei entrarきem vigor na data de sua pu輔cacao, 「eVOgada aしei Municipal ng

2. 167/之007.

Gabinete da Prefeita do Munic佃io da Escada, Estado de Pemambuco.

Escada/PE, 31 de marco de 2021.

Ma「ia

Prefe

S Mou「a Gouveia

Munic申O da Escada
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