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PROJETO DE LEI MUNICIPAL NO 006/2021

``Disp6e     sobre     a     reestruturac5o     do     CONSELH0

MUNICIPAL     DE     ACOMPANHAMENT0     E     CONTROLE
SOCIAL         D0         I:UNDO         DE         MANUTENcfio         E
DESENVOLVIMENTO     DA     EDuCAcfio     B^SICA     E     DE
VALORIZAcfio   DOS  PROFISSI0NAIS  DA  EDUCA¢fio  -
CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da
Constituic5o  Federal,  regulamentado  na  forma  da  Lei
Federal no 14.113, de 25 de dezembro de 2020."

ALESSSANDRO  MENDES  RODRIGUES,   Prefeito  do  Municrpio  de  lporanga,  no  uso  de

suas atribuic6es  legais:

FAZ  SABER,  que  a  Camara  Municipal  de  Iporanga,  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a

seguinte Lei:

CApfTULO I
Das Disposic6es Preliminares

Artigo   10:   0  Conselho   Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social   do   Fundo   de

Manuteng5o   e   Desenvolvimento   da   Educa€5o   Basica   e   de   Valorizacao   dos   Profissionais   da   Educagao   no

Municipio  de  Iporanga  -  CACS-FUNDEB,  criado  nos  termos  da  Lei  Municipal  no  041  de  27  de  junho  e  2007,

alterada   pela   Lei   Municipal   no   131   de   22   de  junho   de   2009,   em   conformidade   com   a   artigo   212-A   da

Constitui€ao   Federal,   regulamentado   na   forma   da   Lei   Federal   no   14.113,   25   de   dezembro   de   2020,   fica

reestruturado de acordo com as disposi¢6es desta lei.

CApfTULO 11
Da composicao

Artigo    20:    0    CACS-FUNDEB    sera    constituido    por    15    (quinze)    membros    titulares,

acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme  representacao e indica¢ao a seguir discriminadas:

I.        02 (dois)  representantes do  PODER EXECUTIVO,  sendo  pelo menos  1  (urn)  deles

da  Secretaria  Municipal  de Educagao;

11.        01  (urn)  representante  dos  PROFESSORES  DA  EDUCAcfio  BASICA  ptlBLICA

Do MUNIcfpIO;
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Ill.

IV.

V.

VI.

IX.

01  (urn)  representante  dos  DIRETORES  DAS  ESCOLAS  BASICAS  P0BLICAS

DO MUNIcf plo;

01  (urn)  representante  dos  SERVIDORES  TECNICO-ADMINISTRATIVOS  DAS

ESCOLAS B^SICAS PtJBLICAS D0 MUNIcf plo;

02     (dois)     representantes     dos     PAIS/RESPONS^VEIS     DE    ALUNOS     DA

EDUCAcfio BASICA PbBLICA D0 MUNIcf plo;

02  (dois)  representantes  dos  ESTUDANTES  DA  EDUCAcfio  BASICA  PbBLICA

D0  MUNIcf plo,  devendo 01  (urn)  deles ser  indicado  pela entidade de estudantes

secundaristas;

01  (urn) representante do CONSELH0 MUNICIPAL DE EDUCA¢fio- CME;

01 (urn)  representante do CONSELHO TUTELAR,  previsto na Lei Federal no 8.069,

de  13  de julho  de  1990  -  Estatuto  da  Crian€a  e  do Adolescente,  indicado  por  seus

Pares;

02 (dois) representantes de organizag6es da sociedade civil;

X.        01  (urn) representante dasescolasdo campo;

XI.        01  (urn)  representante das escolas quilombolas.

§  10:  Os membros de que tratam  o5  incisos 11,  Ill,  IV,  V,  VI, VII,  VIII,  IX,  X,  XI deste arfigo

serao indicados  pelas  respectivas  representa€6es,  ap6s processo eletivo organizado  para escolha dos  indicados,

pelos respectivos  pares.

§  20:  A indica¢ao  referida  no  capwf deyerfj ocorrer em  ate vinte dias antes do termino do

mandato dos conselheiros anteriores,  para nomea€ao dos conselheiros.

§  30:  Os  conselheiros  de  que  trata  o  cap"f deste  artigo  deverao  guardar  vinculo  formal

com  os segmentos que  representam,  devendo esta condicao  constituir-se como  pie-requisito a  participacao  no

processo eletivo previsto  no §  10.

§40:  Os  representantes,  titular  e  suplente,  dos  diretores  das  escolas  pdblicas  municipais

deverao ser diretores eleitos por suas respectivas comunidades escolares.

§ 50:  Ficam  impedidos de integrar o CACS-FUNDEB

I   -  o   Prefeito,   o  Vice-Prefeito  e  os  Secretarios   Municipais,   bern  coma  seus  c6njuges  e

parentes consangul'neos ou afins,  ate o terceiro grau;

11  -  o  tesoureiro,  contador  ou  funcionario  de  empresa  de  assessoria  ou  consultoria  que

prestem  servicos   relacionados  a  administra¢ao  ou  ao  controle   intemo  dos  recursos  do   Fundo,   bern  como

c6njuges,  parentes consanguineos ou afins desses profissionais, ate o terceiro grau;

Ill - estudantes que nao sejam emancipados;
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IV -respons6veis por alunos ou  representantes da sociedade civil que:

a)  exercam  cargos  ou  fun€6es  pdblicas  de  livre  nomeacao  e  exonera€ao  no  ambito  dos

6rg5os do Poder Executivo;

b) prestem servi¢os terceirizados no ambito do Poder Executivo.

Artigo  30:  0  suplente  substituifa  o  titular  do  CACS-FUNDEB  nos  casos  de  afa5tamentos

temporarios ou eventuais deste, e assumifa sua vaga  nas hip6teses de afastamento definitivo decorrente de:

I-Desligamento  por motivos  particulares

11-   Rompimento do vinculo de que trata o § 30 do art,  20; e

Ill-Situa€ao de impedimento previsto no § 50,  incorrida  pelo titular no deeorrer de seu mandato.

§  10  Na  hip6tese em que a suplente  incorrer na  situagao de afastamento definitivo descrita

no Artigo 30, o estabelecimento ou segmento responsavel  pela indicac5o devera  indicar novo suplente.

§  20  Na  hip6tese  em  que  o  titular e  o  suplente  incorram  simultaneamente  na  situacao  de

afastamento  definitivo  descrita   no  Artigo  30,   a   instituicao  ou   segmento  responsavel   pela   indicac5o  devera

indicar  novo titular e  novo suplente  para o CACS-FUNDEB.

Artigo 40:  0  primeiro  mandato dos  Conselheiros  do  CACS-FUNDEB,  nomeados  nos  termos

desta lei tefa vigencia ate 31 de dezembro de 2022.

Paragrafo   tinico:   Cabefa   aos   atuais   membros   do   CACS-FUNDEB   exercer   as   func6es

acompanhamento  e  de  controle   previstas   na   legislacao  ate  a  assuncao  dos  novos   membros  do  colegiado

nomeado5  nos termos desta  lei.

Artigo 50: A partir de  10 de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato dos

membros do CACS-FUNDEB sera de 04 (quatro) anos, vedada a  recondugao para o pr6ximo mandato.

cApfruLO Ill
Das competencias

Artigo 60:  Compete ao CACS-FUNDEB

I - elaborar parecer sobre as  presta¢6es de contas,  conforme  previsto  no paragrafo dnico do
Artigo 31  da  Lei  Federal  no  14.113,  de 2020;

11   -   5upervisionar   a    realizagao   do   censo   escolar   anual   e   a   elaboracao   da   proposta
ongamentaria  anual  do  poder  Executivo  Municipal,  com  o  objetivo  de  concorrer  para  o  regular  e  tempestivo
tratamento   e   encaminhamento   dos  dados  estati'sticos   e  financeiros  que   alicercam   a   operacionalizac5o  do
Fundo;

Ill -acompanhar e controlar a  repartigao, t:ransferencja e aplica€5o dos recursos do Fundo;

IV   -   acompanhar   a   aplicag5o   dos   recursos   federais   transferidos   a   conta   do   Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE.
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V  -  receber  e  analisar  as   presta€6es  de  contas   referentes  aos  programas  referidos   nos
incisos Ill e IV do "caput" deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicacao desses recursos e
encaminhando-os ao Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento da  Educacao-  FNDE;

VI  -  examinar  os   registros  contabeis  e  demonstrativos  gerenciais  mensais  e  atualizados
relativos aos recursos repassados ou  retidos a conta do Fundo;

All:igo  70:   Compete  ao   Poder   Executivo  designar,   por  meio  de   portaria   especifica,   os
integrantes dos CACS-FUNDEB,  em conformidade com  as indica¢6es  referidas  no artigo 20 desta  lei.

CApfTULO IV
Das Djsposic6es Finais

Artigo 80:  0  Presidente e o Vice-Presidente do  CACS-FUNDEB serao eleitos  por seus  pares

em reuniao do colegiado,  nos termos previstos no seu  regimento interno.

Paragrafo   dnico:   Ficam   impedidos   de   ocupar   as   fun¢6es   de   Presidente   e   de   Vice-

Presidente qualquer representante do Poder Executivo.

Artigo  90:   Na  hip6tese  em  que  o  membro  que  ocupa  a  funsao  de  Presidente  do  CACS-

FUNDEB  incorrer  na  situagao  de  afastamento  definitivo  prevista  no Artigo  30,  a  Presidencia  sera  ocupada  pelo

Vice-Presidente.

Artigo  100:  As  reuni6es  ordinarias do  CACS-FUNDEB  serao  realizadas  mensalmente,  com  a

presen¢a   da   maioria   de   seus   membros,   e,   extraordinariamente,   quando   convocados   pelo   Presidente   ou

mediante solicita¢o por escrito de pelo menos urn tengo dos membros efetivos.

Paragrafo  tlnico:  As  delibera¢6es  serao  tomadas  pela  maioria  dos  membros  presentes,

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

Artigo  110:  0 CACS-FUNDEB atuara  com  autonomia  em  suas decis6es,  sem  vincula€ao ou

subordinasao  institucional  ao  Poder Executivo  Municipal.

Artigo  120:  A atua¢ao dos  membros do CACS-FUNDEB:

I - nao sera remunerada;

11  -  sera  considerada  atividade de  relevante  interesse social;

Ill  -  assegura  isen€ao  da  obrigatoriedade  de  testemunhar  sobre  informa¢6es  recebidas  ou

prestadas em  razao do exera'cio de suas atividades e sobre as  pessoas que  lhes confiarem  ou deles  receberem

informac6es;

IV  -  veda,  no  caso  dos  conselheiros  representantes de  professores,  diretores  ou  servidores

das escolas pdblicas,  no curso do mandato:

a) a  exoneracao de ofl'cio,  demissao do cargo ou  emprego sem justa  causa  ou transferencia

involuntaria do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuicao de falta  injustificada ao servi¢o em funcao das atividades do conselho
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c) o afastamento involuntario e injustificado da condigao de conselheiro antes do termino do

mandato para o qual tenha sido designado;

Artigo  130:  0  CACS-FUNDEB  nao contara  com  estrutura  administrativa  pr6pria,  devendo  o

Municfpio   garantir   infra-estrutura   e   condig6es   materials   adequadas   execu€ao   plena   das   compet6ncias   do

Conselho e oferecer ao Ministerio da Educagao os dados cadastrais relativos a sua criacao e composicao.

Artigo  140:  0 CACS-FUNDEB  FUNDEB  podera, sempre que julgar conveniente:

I   -  apresentar,   ao   Poder   Legislativo   local   e  aos  6rg5os  de  controle   interno   e  externo,

manifestac5o formal acerca dos registros confabeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

11  -  convocar,  por decisao  da  maioria  de seus  membros,  o  Secrefario  Municipal  de  Educag5o

ou  servidor equivalente  para  prestar esclarecimentos  acerca  do fluxo  de  recursos e  da  execu¢ao  das despesas

do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em  prazo n5o superior a 30 (trinta) dias;

Ill - requisitar ao Poder Executivo c6pia de documentos,  com  prazo  para fornecimento

Artigo  150:  Durante  o  prazo  previsto  no  §20  do  Artigo  20,  os  novas  membros  deverao  se

reunir   com   os   membros   do   CACS-FUNDEB,   cujo   mandato   esfa   se   encerrando,    para   transferencia   de

documentos e informac6es de interesse do Conselho.

Artigo  160:  0  regimento  interno  do  CACS-FUNDEB  devera  ser  atualizado  e  aprovado  no

prazo maximo de ate 30 (trinta) dias ap6s a posse dos Conselheiros.

Artigo  170:  Esta  lei entrafa  em vigor na  data de sua  publica¢ao,  revogada a  Lei  no  131, de

22 de junho de 2009

Iporanga/SP,  16 de mango de 2021
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JUSTII:ICATIVA

Senhor  Presidente:

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa   Excelencia,  a  fim  de  ser  submetido  ao  exame  e

deliberac5o  dessa  Egiegia  camara,  o  incluso  projeto  de  lei  que  objetiva  disp6e  sabre  a  reestruturac5o  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   Educacao  -  CACS-FUNDEB,   em  conformidade  com  o

artigo  212-A da  Constituicao  Federal,  regulamentado  na  forma  da  Lei  Federal  no  14.113,  de 25  de dezembro de

2020.

Ap6s a  promulgasao da  Emenda Constitucional  no  108, de 26 de agosto de 2020,  que incluiu

o  Artigo  212-A  na  Constituisao  Federal  para  tratar  do  Fundo  de  Manutenc5o  e  Desenvolvimento  da  Educac5o

85sica  e  de Valorizasao  dos  Profissionais  da  Educasao  -FUNDEB  foi  editada  a  Lei  Federal  no  14.113,  de  25  de

dezembro de 2020  para regulamentar o Fundo.

De  acordo  com  referido  diploma  federal  (artigo  34),  todas  as  esferas  de  governo  devem

instituir  Conselho  para  acompanhamento  e  controle  social  do  FUNDEB,  motivo  pelo  qual  ora  se  apresenta  esta

propositura,  tendo  por objeto  a  normatiza¢ao  sobre  a  organizagao e  o  funcionamento  do aludido  colegiado  no

ambito  do  Munici'pio de lporanga,  a  qual  substituifa  as disposi¢6es constantes da  Lei  no  1.027,  de  22 de  mar¢o

de 2007 e Lei no  1.091 de  12 de dezembro de 2008, que atualmente disciplina a materia.

Impende  registrar que a  tramitagao da  propositura  em  apreco assume carater emergencial,

vez  que,   nos  termos  do  artigo  42   da   Lei   Federal   no   14.113,   de  2020,   os   novos  conselhos  devem   estar

constitui'dos ate a data de 30 de mango de 2021.

Por   outro   lado,   cumpre   ressaltar   que   a   constituigao   do   CACS-FUNDEB   perpassa   pela

realizag5o  de  processo  eletivo  para  escolha  dos  representantes  de  diversos  segmentos  que  devem  integrar  a

sua composicao, circunstancia que demanda tempo razoavel  para o cumprimento de cada etapa desse  processo

de escolha.

Nessas  condic5es,  evidenciadas  as  raz6es  que  embasam  a  iniciativa,  consubstanciadas,  em

dltima    analise,    na    necessidade    de    adequa€ao    da    legislacao    de    regencia    do    Conselho    Municipal    de

Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manuten¢ao  e  Desenvolvimento  da  Educac5o  85sica  e  de

Valorizagao  dos  Profissionais  da  Educacao  -  CACS-FUNDEB  as  novas  regras  estabelecidas  pela  Lei  Federal  no

14.113, de 2020, contara ela,  por certo,  com o aval dessa Colenda Casa de Leis.

Na oportunidade,  renovo a Vossa  Excelencia  meus protestos de apreco e con5ideragao.


