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fl £aa das Sessöz 

t LEI MUNICIPAL NO 432, DE 28 DE MARCO DE 2007. 

	

/ 	 DispUe sobre a criaçâo do Conseiho Municipal 

n 	7/ 	 do Acompanharnento e Controls Social do 
Fundo de Manutençäo e DesenvoMmento da 

/ Educaçao BAsica e do Valorizaçao dos 
Profissionais da Educacao-Conselho do 
FUNDEB." 

fl DDcrcrrrI UI iiriai nP Pifl PRAhiflfl FthrIn tie Mato flrosso. no 

uso do suas atribuiçOes legais e, do acordo corn o disposto no art. 24, § 1 0  da Medida 
Provisoria n° 339, de 28 do dezembro do 2006 faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ole, sanciona a seguinte Lei: 

CAPITLJLOL 

o 	 Das Disposiçöes Preliminares 

Art. 1°- Fica criado o Conseiho Municipal do Acompanharnento e Controls 
- 	Social do Fundo do ManutençAo e DesenvoMrnento da Educacâo Básica e de 
- 	Valorizaçao dos Profissionais da Educaçao-Conselho do FUNDEB, no âmbito do 

Municiplo de Rio Branco-MT. 

CAPITULO II 
1k composiçäo 

Art. 2° - 0 Conselho a que so refers o art. 1 0  é constituido por 08 (oito) 
membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, .conforme 
representaçâo eindicaçao a seguir discriminados: 

C 	 I) urn representante da Secretaria Municipal do Educacao, indicado polo Poder 
fl 	 Executivo Municipal; 

II) urn representante dos professores das escolas póblicas municipals; 

C 	 III) urn representante dos diretores do escolas pUblicas municipais; 

IV) urn representante dos servidores tOcnico-administrativos das escolas 
pUblicas municipals; 

C 	 V) dois representantes dos pals de alunos das escolas póblicas municipais; 
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em 

VI) urn representantes dos estudantes da educaçao basica pCiblica municipal; 

2 	VII) urn representante do Conseiho Tutelar. 

j 1 0  - Os membros de que tratam os incisos II, Ill, IV, V e VI deste artigo 
seräo indicados pelas respectivas representaçaes, apOs processo eletivo organizado 

- 	para escoiha dos indicados, pelos respectivos pares. 

§ 20  - A indicaçao referida no art. 1 0 , caput, deverá ocorrer em ate vinte 
dias antes do término do mandato dos conseiheiros anteriores, para a nomeaçâo dos 
conseiheiros. 

C 	 § 30  Os conseiheiros de que trata o caput deste artigo deverao guardar 
vmnculo formal corn os segmentos que representarn, devendo esta condicao constituir-
se como pré-requisito a participaçâo no processo etetivo previsto no § 10. 

§ 40_ São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

C 	 I - cOnjuge e parentes consangUineos ou afins, ate terceiro grau, do Prefeito e do 
Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais; 

II - tesoureiro, contador ou funcionãrio de empresa de assessoria ou consultoria 
que prestem serviços relacionados a administraçao ou controle interno dos 

2 	 recursos do Fundo, bem como cOnjuges, parentes consangUineos ou afins, ate 

C 	 terceiro grau, desses profissionais; 

Ill - estudantes que nao sejam emancipados; a 

IV - pals de alunos que: 

a) exerçam cargos ou funçOes pUblicas de Iivre nomeaçao e exoneraçâo no 
ambito do Poder Executivo Municipal; ou 

11 	b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. 

Art. 30 - 0 suplente substituiré o titular do Conseiho do FUNDED nos 
casos de afastamentos temporérios ou eventuals deste, a assumira sua vaga nas 
hipoteses de afastamento definitivo decorrente de: 

I - desligamento por motivos particulares; 

II - rompimento do vinculo de quo trata o § 3 0, do art. 20; e 
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III - situação de impedimenta ,  previsto no § 40, incorrida pelo titular no decorrer 
de seu mandate. 

§ j Na hipotese em qua o suplente incorrer na situaçâo de afastamento 
definitivo descrita no art. 3 0, o estabelecimento ou segmento responsável pela 
indicaçao deverá indicar novo suplente. 

§ 20  - Na hipotese em quo o titular e o suplente incorram 
simultaneamente na situaçao de afastamento definitivo descrita no art. 3 0 , a instituição 

C 

	

	ou segmento responsâvel pela indicaçAo deverá indicar novo titular e novo suplente 
para o Conseiho do FUNDEB. 

Art. 40  - 0 mandato dos membros do Conseiho será de 2 (dois) anos, 
permitida uma ünica reconduçao para o mandato subsequente por apenas uma vez. 

CAPITULO lii 
Das Competencias do Conselho do FUNDEB 

Art. 50  - Compete ao Conseiho do FUNDEB: 

I - acompanhar e controlar a repartigao, transferencla e aplicaçao dos recursos 
doFundo; 

II - supervisionar a realizaçao do Canso Escolar e a elaboraçao da proposta 
orçamentaria anual do Poder Executivo Municipal, corn o objetivo de concorrer 

'U 

	

	pam o regular e tempestivo tratarnento e encarninhamento dos dados 
estatisticos e financeiros qua alicercam a operacionalizaçäo do FUNDEB; 

Ill - examinar Os registros contâbeis e demonstrativos gerenciais mensais e 
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo; 

IV - emitir parecer sobre as prestacOeè de contas dos recursos do Fundo, qua 
deverao ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; e 

V - outras atribuiçOes qua legislacão especifica eventualmente estabeleca; 

Parágrafo Unico - 0 parecer de qua trata o inciso IV deste artigo deverá 
ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em ate trinta dies antes do vencimento 
do prazo para a apresentação cia prestaçâo de contas junto aos orgãos competente. 

-Th 

CAPITIJLO IV 
Das Disposicoes Finals 
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Art. 60  - 0 Conselho do FUNDEB terá urn Presiderite e urn Vice-
Presidente, quo serão eleitos pelos conselheiros. 

Parágrafo Unico — Está irnpedido do ocupar a Presidéncia o conseiheiro 
designado nos termos do art. 2 1, I desta lei. 

Art. 7° - Na hipótese em que o membro quo ocupa a função do 
Presidente do Conseiho do FUNDEB incorrer na situaçao de afastamento definitivo 
prevista no art. 30 , a Presidencia será ocupada polo Vice-Presidente. 

Art. 8° - No prazá máximo de 30 (trinta) dias apOs a instalaçao do 
Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu 
funcionamento. 

Art. 90  - As reuniOes ordinérias do Conseiho do FUNDEB serOo realizadas 
mensalmente, corn a presença do maloria do seus membros, e, extraordinariamente, 
quando convocados pelo Presidente ou rnediante solicitaçao por escrito de polo menos 
urn terço dos membros efetivos. 

Parégrafo (inico. As deliberaçaes serâo tornados pela maioria dOs 
membros presentes, cabendo aoPresidente o voto de qualidade, nos casos em quo a 
julgamento depender de desempate. 

Art. 10 - 0 Conselho do FUNDEB atuaré corn autonomia em suas 
docisOes, sem vinoulaçao ou subordinaçao institucional ao Poder Executivo Municipal. 

Art 11 - AatuaçMo dos membros do Conselho doFUNDEB: 

I - nâo sara rernunerada; 

II - e considerada atividade de relevante interesse social; 

Ill - assegura isençao da obrigatoriedade de testemunhar sobre informaçOes 
recebidas ou prestadas em razao do exerciclo de suas atividades de 
conselheiro, e sobre as pessoas que Ihes confiarem ou deles receberem 
inforniaçOes; 9 

C' 	 IV - veda, quando as conselhéiros forem representantes de professores a 
diretores ou tie servidores dos escolas pOblicas, no curso do mandato: 

a) exoneraçao de oficlo ou demissao do cargo ou emprego sern justa causa, ou 
transferéncia involuntérla do estabelecimento de ensino em que atuam; 
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b) atribuição de faith injustificada ac serviço, em funçao des atividades do 
conseiho; e 

C' 

c) afastamento involuntário e injustificado da condlcâo de conseiheiro antes do 
término do mandato pare o qual tenha sido designado. 

Art. 12 - 0 Conselho do FUNDEB nao contará corn estrutura 
administrativa prôpria, devendo o Municlpio garantir infra-estrutura e condiçOes 
materials adequadas a execução plena des competências do Conseiho e oferecer so 
Ministerlo da Educaçao os dados cadastials relativos a sua criaçäo e composiçao. 

Paragrafo Unico - A Prefeitura Municipal deverá ceder so Conseiho do 
C' 	 FUNDEB urn servidor do quadro efetivo municipal pars atuar como Secretario 

Executivo do Consetho. 

Art. 13-0 Conselho do FUNDEB poderé, sempre que julgar conveniente: 

I - apresentar, so Poder Legislativo local e aos orgaos de controle interno e 
externo manifestaçao formal acerca dos registros contabeis e dos 
demonstrativos gerenciais do Fundo; e 

II - por decisao da maioria de seus membros, convocar o Secretãrio Municipal de 
EducaçAo, ou servidor equivalents, pare prestar esciarecimentos acerca do fluxo 
de recursos e a execuçâo das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias. 

Art. 14 - Durante o prazo previsto no § 2° do art. 2 0, Os noV05 mernbros deverao se 
reunir corn os membros do Conselho do ruNDEB, cujo mandate estâ se encerrando, 
pare transferencia de documentos e informaçOes de interesse do Conseiho. 

Art. 15— Este Lei entraré em vigor na data de sua publicaçäo, revogando-
se as disposlgoes em contrérlo, especificamente a Lei Municipal n° 197, de 12 de junho 
del 997. 

Gabinete do Prefeito, Edificlo Sede do Poder Executivo, em Rio Branco-
MT, 28 de marco de 2007. 
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