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"Disp5e sobre a reestruturacao do Conselho

Municipal de Acompanhamento e Controle
Social     do     Fundo     de     Manutencao     e
Desenvolvimento  da  Educacao  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 n°
14.113, de 25 de dezembro de 2020."

Art.  1° ~ 0 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutengao e Desenvolvimento da Educapao Basica e de Valorizagao dos Profissionais
da Educagao no Municipio de Mamangunpe - CACS-FUNDEB, criado nos termos da
Lei n° 00557/2007, de 28 de fevereiro de 2007, em conformidade com o artigo 212-A,
da Constitui9ao Federal,  regulamentado na  forma da  Lei  Federal n°  14.113,  de 25  de
dezembrode2020,ficareestruturado,deacordocomasdisposig6esdestalei.

Art.  20 ~ 0  CACS-FUNDEB  tern por  finalidade proceder ao  acompanhamento  e  ao
controlesocialsobreadistribuigao,atransferenciaeaaplicap5odosrecursosdoFundo,
com organizapao e acao independentes e em harmonia com os 6rgaos da Administracao
Piiblica Municipal e tern por competencia:

I -  Elaborar parecer  sot>re  as  prestap5es  de  contas,  conforme  previsto  no  paragrafo
tinico do art. 31 da Lei Federal n° 14.113, de 2020;

11-Supervisionarocensoescolaranualeaelaboragaodapropostaopeamentariaanual,
objetivando  concorrer para o regular e tempestivo tratamento e  encaminhamento  dos
dadosestatisticosefinanceirosquealicer¢amaoperacionalizapaodoFundo;

Ill - Acompanhar a aplicagao dos recursos federais transferidos a conta do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE  e do Programa de Apoio aos
SistemasdeEnsinoparaAtendimentoaEducagaodeJovenseAdultos-PEJA;
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IV-Acompandaraaplicagaodosrecursosfederaistransferidosacontadosprogramas
nacionaisdogovemofederalemandamentonoMunicipio;

V - Receber e analisar as prestag6es de contas referentes aos programas referidos nos
incisos Ill  e  IV do  "caput"  deste  artigo,  formulando pareceres  conclusivos  acerca da
aplicapao desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educapao -FNDE;

VI - Examinar os registros contabeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados
relativosaosrecursosrepassadosouretidosacontadoFundo;

VII-Atualizaroregimentointemo,observadoodispostonestalei.

Art.3°-0CACS-FUNDEBpodera,semprequejulgarconveniente:

I  -  Apresentar,  ao  Poder  Legislativo  e  aos  6rg5os  de  controle  intemo  e  extemo,
manifestagao formal acerca dos registros contabeis e dos demonstrativos gerenciais do
Fundo, dando ampla transpar€ncia ao documento em sitio da internet;

11 -  Convocar,  por  decisao  da  maioria de  seus  membros,  o  Secrefario  Municipal  de
Educagao  ou  servidor  equivalente  para  prestar  esclarecimentos  acerca  do  fluxo  de
recursos  e  da  execugao  das  despesas  do  Fundo,  devendo  a  autoridade  convocada
apresentar-se em prazo nao superior a 30 (trinta) dias;

Ill-RequisitaraoPoderExecutivoc6piadedocumentos,comprazoparafomecimento
n5o superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) Licitapao, empenho,  liquidagao e pagamento de obras e de servigos custeados com
recursos do Fundo;

b)  Folhas  de  pagamento  dos  profissionais  da  educagao,  com  a  discriminagao  dos
servidores  em efetivo exercicio na educagao basica e a indicagao  do respectivo nivel,
modalidadeoutipodeestabelecimentoaqueseencontraremvinculados;

c) Convenios/parcerias com as instituig6es comunitdrias, confessionals ou filantr6picas
sem fins lucrativos;

d)Outrasinformac6esnecessariasaodesempenhodesuasfung6es;

IV-Realizarvisitasparaverificar,"inloco",entreoutrasquest6espertinentes:
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a) 0 desenvolvimento regular de obras e servigos realizados pelas instituig6es escolares
com recursos do Fundo;

b) A adequacao do servico de transporte escolar;

c) A utilizagao, em beneficio do sistema de ensino, de bens adquiridos com recursos do
Fundo para esse fim.

Art.  40 -A  fiscalizapao  e  o  conti.ole  do  cumprimento  do  disposto  no  art.  212-A  da
Constituigao Federal e nesta lei, especialmente em relacao a aplicagao da totalidade dos
recursos do Fundo, serao exercidos pelo CACS-FUNDEB.

Art. 50 - 0 CACS-FUNDEB devera elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer
referente a prestacao de contas dos recursos do Fundo.

Pafagrafo  Unico  -  0  parecer  deve  ser  apresentado  em  ate  30  (trinta)  dias  antes  do
vencimento do prazo de apresentapao da prestagao de contas pelo Poder Executivo ao
Tribunal de Contas do Estado.

Art. 6° - 0 CACS-FUNDEB sera constituido por:

I - Membros Titulares, na seguinte conformidade:

a)  2  (dois)  representantes  do  Poder  Executivo,  sendo  pelo  menos  1  (urn)  deles  da
Secretaria Municipal de Educagao;

b)I(urn)representantedosProfessoresdaEducagaoBasicaPtiblicadoMunicipio;

c)I(urn)representantedosDiretoresdasEscolasBasicasPdblicasdoMunicfpio;

d)  I  (urn)  representante  dos  Servidores  T6cnico-Administrativos  das  Escolas  Bdsicas
Ptiblicas do Municipio;

e) 2 (dois) representantes dos Pais/Responsaveis de Alunos da Educagao Basica Ptiblica
do Municfpio;

D  2  (dois)  representantes  dos  Estudantes da  Educapao  Basica Ptiblica  do  Municipio,
devendo1(urn)delesserindicadopelaentidadedeestudantessecundaristas;
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g) I (urn) representante do Conselho Municipal de Educagao - CME;

h)  I  (urn) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal n° 8.069, de  13 de

julhode1990-EstatutodaCriangaedoAdolescente,indicadoporseuspares;

i)2(dois)representantesdeOrganizag6esdaSociedadeCivil;

j) I (urn) representante das Escolas do Campo;

11  -  Membros   suplentes:   para   cada  membro   titular,   sera  nomeado  urn  suplente,
representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho,  que
substituird   o   titular   em   seus   impedimentos   tempofarios,   provis6rios   e   em   seus
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fin do mandato.

§  10 - Para  fins  da  representagao  referida  na  alinea  "i"  do  inciso  I  do  "caput"  deste
artigo,asorganizag6esdasociedadecivildeveraoatenderasseguintescondig6es:

I~Serpessoajun'dicadedireitoprivado,semfinslucrativos,nostermosdaLeiFederal
n° 13.019, de 31  dejulho de 2014;

11-DesenvolveratividadesdirecionadasaoMunicipiodeMamanguape;

Ill - Estar em  funcionamento  ha,  no  minimo,  1  (urn)  ano  da  data  de  publicapao  do
edital;

IV - Nao figurar como beneficiaria de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou
como contratada pela Administragao a tl'tulo oneroso.

§ 20 - Na hip6tese de inexistencia de estudantes emancipados, no caso da alinea "f' do
inciso  I  do  "caput"  deste  artigo,  a  representagao  estudantil  podera  acompanhar  as
reuni6es do conselho, com direito a voz.

Art. 70 -Ficam impedidos de integrar o CACSLFUNDEB:

I - 0 Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretarios Municipais, bern como seus c6njuges e

parentes consangufneos ou afins, ate o terceiro grau;

11 - 0 tesoureiro, contador ou funciondrio de empresa de assessoria ou consultoria que

prestem  servigos relacionados a administracao ou ao controle  intemo  dos recursos do
Fundo,bemcomoc6njuges,parentesconsangufneosouafinsdessesprofissionais,at6o
terceiro grau;

Ill - Estudantes que nao sejam emancipados;
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IV-ResponsaveisporAlunosourepresentantesdaSociedadeCivilque:

a) Exer¢am cargos ou func6es ptiblicas de livre nomeagao e exoneragao no ambito dos
6rgaos do Poder Executivo;

b) Prestem servigos terceirizados no ambito do Poder Executivo.

Art. 8° - Os membros do CACS-FUNDEB, observados os impedimentos previstos no
artigo 70 desta lei, serao indicados na seguinte conformidade:

I-PeloPrefeito,quandosetratarderepresentantesdoPoderExecutivo;

11 - Pelo Conselho dos Conselhos de Escola, por meio de processo eletivo organizado

paraessefim,nocasodosrepresentantesdosestudantesedosresponsaveisporalunos;

Ill   -   Pelas   entidades   sindicais   da   respectiva   categoria,   quando   se   tratar   dos
representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos;

IV - Pela Secretaria Municipal de Educapao, por meio de processo eletivo amplamente
divulgado  e  observado  as  condig6es  previstas  nos  §§   1°  e  20  do  artigo  60  desta  lei,

quando se tratar de Organizap6es da Sociedade Civil e, se necessario, do segmento de
Estudantes e seus responsaveis.

Parfigl.afo tinico - As indicag6es dos Conselheiros ocoiTer5o com antecedencia de, no
minimo,(vinte)diasdoterminodomandatodosconselheirosjadesignados.

Art.  9° - Compete  ao  Poder Executivo designar,  por meio  de  portaria  especifica,  os
integrantes  dos  CACS-FUNDEB,  em  confomidade  com  as  indicap6es  referidas  no
artigo 8° desta lei.

Art. 100 - 0 Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB ser5o eleitos por seus

pares em reuniao do colegiado, mos termos previstos no seu regimento intemo.

Pafagrafo  tinico  -  Ficam  impedidos  de  ocupar  as  fung6es  de  Presidente  e  de  Vice-
PresidentequalquerrepresentantedoPoderExecutivonocolegiado.

Art. Ilo -A atuagao dos membros do CACS-FUNDEB:
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I - Nao sera remunerada;

11 - Sera considerada atividade de relevante interesse social;

Ill - Assegura isengao da obrigatoriedade de testemunhar sobre informac6es recebidas
ou  prestadas  em  razao  do  exercicio  de  suas  atividades  e  sobre  as  pessoas  que  lhes
confiarem ou deles receberem infomac6es;

rv  ~  Sera  considerada  dia  de  efetivo  exercicio  dos  representantes  de  professores,
diretores e servidores das escolas ptiblicas em atividade no Conselho;

V  -  Veda,   no   caso  dos  conselheiros  representantes   de  professores,   diretores  ou
servidores das escolas ptiblicas, no curso do mandato:

a)  A  exonera9ao   de  oficio,  demissao  do   cargo  ou   emprego  sem  justa  causa  ou
transfer6ncia involuntaria do estabe]ecimento de ensino em que atuam;

b)  0  afastamento  involuntario  e  injustificado  da  condig5o  de  conselheiro  antes  do
t6rmino do mandato para o qual tenha sido designado;

VI -  Veda,  no  caso  dos  conselheiros  representantes  dos  estudantes  em  atividade  no
Conselho,  no  curso  do  mandato,  a  atribuigao  de  falta  injustificada  nas  atividades
escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedag6gicos.

Art.  120 - 0 primeiro mandato dos Conselbeiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos
termos desta lei tefa vigencia ate 31 de dezembro de 2022.

Paragrafo Unico - Cabefa aos atuais memt>ros do CACS-FUNDEB exercer as fung6es
acompanhamento  e  de  controle  previstas  na  legislagao  ate  a  assungao  dos  novos
membros do colegiado nomeados mos termos desta lei.

Art. 13° -A partir de  1° de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato
dos membros do CACS-FENDEB sera de 4 (quatro) anos, vedada a reconducao para o

proximo mandato.

Art. 14° - As reuni6es do CACS-FUNDEB serao realizadas:
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I - Na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequencia minima
bimestral, ou por convocaeao de seu Presidente;

H - Extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante solicitagao

porescritodenominimo,2/3(doistexpos)dosintegrantesdocolegiado.

§  1° -As reuni6es serao realizadas
membros do CACS-FUNDEB  ou,  em  segunda convocagao,  30  (trinta) minutos ap6s,

_   _  _-_-_   __--I--_`,   +++,LJ

com os membros presentes.

§2°-Asdeliberag6esseraoaprovadaspelamaioriadosmembrospresentes,cabendoao
Presidenteovotodequalidadenoscasosemqueojulgamentodependerdedesempate.

em pnmeira convocapao, com a maioria simples dos

Art.150-0sitionaintemetcontendoinformac6esatualizadassobreacomposicaoeo
funcionamento do CACS-FUNDEB tera continuidade com a inclusao:

I-DosnomesdosConselheirosedasentidadesousegmentosquerepresentam;

11-Docorreioeletr6nicoououtrocanaldecontatodiretocomoConselho;

Ill - Das atas de reuri6es;

IV -Dos relat6rios e pareceres;

V-OutrosdocumentosproduzidospeloConselho.

Art. 16° - Cabera ao Poder Executivo, com vistas a execu¢ao plena das competencias
do CACS- FUNDEB, assegurar:

I-Infraestrutura,condig6esmateriaiseequipamentosadequadoselocalpararealizagao
das reuni5es;

11-Profissionaldeapoioparasecretariar,emespecial,asreuni6esdocolegiado.

Art.  17° - 0 regimento intemo do CACS-FUNDEB devera ser atualizado e aprovado
no prazo maximo de ate 90 (trinta) dias ap6s a posse dos Conselheiros.

Art.  18°  -  Esta  lei  entrard  em  vigor  na  data  de  sua  pu6licagao  e  revoga  a  Lei  n°
00557/2007, de 28 de fevereiro de 2007.
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Mamanguape, em 01 de maxpo de 2021 .

Maria Eunice do Nascimento Pessoa
Prefeita Constitucional



ESTADO DA pARAmA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITA

RENSAGEM.

Ao,
Exmo. Sr.
LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR
DD. Presidente da Camara Municipal de Mamanguape.
NESTA

Senhor Presidente,

A   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   MAMANGUAPE,   Estado   da
Paraiba,  submete,  por  interm6dio  de  Vossa  Excel6ncia,  a  apreciapao  dessa  Egr6gia
Camara  Municipal,  o  incluso  Projeto  de  Lei  que  disp6e  sobre  a  reestruturacao  do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutencao e
Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizapao dos Profissionais da Educaeao e
di outras provid6ncias.

Trata-se de medida necessaria a estruturapao  do aludido conselho e  de
adocao de medidas que visam valorizar os profissionais de educapao.

Pela importancia da materia, rogamos a Vossa Excelencia e seus ilustres
Pares,  que  seja  recebido  o  presente  Projeto  de  Lei  Complementar,  em  regime  de
urg6ncia, nos temos do artigo 45 da Lei Organica do Municipio.

Almejando que a materia seja amplamente examinada e discutida pelos
legitimos representantes do povo, cumpre-me renovar a essa Egr6gia Casa, protestos de
elevada estima e consideracao.

Mamanguape, em 01 de margo de 2021.

Prefeita Constitucional
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"JUSTIFICATIVA"

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, a fim de ser submetido ao
exame  e  deliberagao  dessa  Egr6gia  Camara,  o  incluso  projeto  de  lei  que  objetiva  e
disp6e sobre a reestruturapao do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social   do   Fundo   de   Manuteng5o   e   Desenvolvimento   da   Educagao   Basica   e   de
Valorizapao dos Profissionais da Educagao - CACS-FUNDEB, em confomidade com o
artigo  212-A  da  Constituigao  Federal,  regulamentado  na  forma  da  Lei  Federal  n°
14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Ap6s  a  promulgagao  da  Emenda  Constitucional  n°  108,  de  26  de  agosto  de
2020,  que  incluiu  o  art.  212-A  na  Constituigao  Federal  para  tratar  do  Fundo  de
Manutengao e Desenvolvimento da Educapao Basica e de Valorizagao dos Profissionais
da Educacao  -FUNDEB,  foi editada a Lei  Federal n°  14.113,  de 25  de  dezembro  de
2020 para regulamentar o Fundo.

De  acordo  com  referido  diploma  federal  (artigo  34),  todas  as  esferas  de
govemodeveminstituirConselhoparaacompanhamentoecontrolesocialdOFUNDEB,
motivo pelo  qual  ora  se  apresenta  esta propositura,  tendo por objeto  a normatizagao
sobreaorganizagaoeofuncionamentodoaludidocolegiadonoambitodoMunicipiode
Mamanguape, a qual substituifa as disposig6es constantes da Lei n° 00557/2007, de 28
de fevereiro de 2007, que afualmente disciplina a mat6ria.

De  acordo  com  o  novo  regramento  federal,  o  CACS-FUNDEB  deve  ser
constituido,   dentre  outros  membros,  por  dois  representantes   de  pais  do  alunado.
Contudo, no artigo 60, inciso I, alinea "e", do presente projeto de lei foi acrescentado o
termo "responsaveis", considerando a evolugao do conceito de familia.

A16m   disso,   foram   excluidas   as   representae5es   de   escola   indigenas   e

quilombola,  porquanto  n5o  ha,  no  Municipio  de  Mamanguape,  registros  de  escolas
ptiblicas,  da  rede  direta,  em  areas  indfgenas,  nem  de  comunidades remanescentes  de
quilombo.

Impende registrar que a tramita¢ao da propositura em apreeo assume  carater
emergencial,  vez que,  nos termos do  artigo 42 da  Lei  Federal n°  14.113,  de 2020,  os
novosconselhosdevemestarconstitufdosat6adatade25demarcode2021.
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Por  outro  lado,   cumpre  ressaltar  que   a  constituicao  do   CACS-FUNDEB
pelpassa pela realizagao de processo eletivo para escolha dos representantes de diversos
segmentos  que  devem  integrar a  sua  composigao,  circunstancia  que  demanda  tempo
razo5vel para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha.

Nessas    condig6es,    evidenciadas    as    raz6es    que    embasam    a    iniciativa,
consubstanciadas,  em  dltima  analise,  na  necessidade  de  adequacao  da  legislapao  de
regencia do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutengao e Desenvolvimento da Educapao Basica e de Valorizagao dos Profissionais
da  Educagao  -  CACS-FUNDEB  as  novas  regras  estabelecidas  pela  Lei  Federal  n°
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  aprego  e
consideragao.

Gabinete da Prefeita Constitucional do municipio de Mamanguape, em 01  de
mango de 2021 .

Mamanguape, em 01 de mango de 2021.

Maria Eunice do Nascimento Pessoa
Prefeita Constitucional


