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LgI MUNICIPAL N, 5731202]..

Doutor Severiano/RN, 29 de março de2A21.

Altera a Lei Municipal n" 26512007 e dá

outras prooidências.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano, Estado do Rio
grande do Norte, no uso de suas atribuições legais , faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica alterada a Lei Municipal no 26512007, que passará a
vigorar com a seguinte redação:

Capítulo II
Da composição

" Arl. 2e O Conselho a que se refere o art. La é constituído pot 1,4

(quatorze) membros titulares, acompanhados de seus respectivos
suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos
quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação;

b) L (um) representante dos professores da educação pública
municipal;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas públicas do
município;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos
das escolas públicas do município;
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e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação pública
do município;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação pública
municipal, sendo um representante da zona urbana e um representante de
da zona rural;

g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de

Educação (CME);

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado por seus

Pares;

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

§ 1" Os membros do Conselho previsto no caput deste artigo,
observados os impedimentos dispostos no § 4o deste artigo, serão indicados
ate20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores,
da seguinte forma:

I - nos casos das representações do Poder Executivo Municipal e

das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e
estudantes em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos
pares;

m - nos casos dos representantes de professores e servidores,
pelas entidades sindicais da respectiva categoria ou, quando não houver,
indicação em assembleia a ser convocada pelo Secretário de Educação;
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IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo

eletivo adotado de ampla publicidade, vedada participação de entidades
que figurem como beneficiarias de recursos fiscalizadores pelo conselho ou
como contratados da Administração Publica Municipal a título oneroso.

§ 2" As orgxúzações da sociedade civil a que se refere este artigo:

I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativo, nos
termos da Lei na 1.3.0L9, de 31 de julho de 2A1.4;

II desenvolvem atividades direcionadas à localidade do
respectivo conselho;

III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano

contato da dará de publicação do edital;

IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao

controle social dos gastos públicos;

V - não figuram como beneficiarias de recursos fiscalizadores pelo
conselho ou como contratadas da Administração Publica Municipal a título
oneroso.

§ 3" Indicados os conselheiros de que trata o § 1" e incisos, o Poder
Executivo, através de Portaría, designará os integrantes do conselho.

§ 4" São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb;

I - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem
como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
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II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria

ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou
controle intemo dos recursos do Fundeb, bem como, cônjuges, parentes

consanguíneos ou afins, até o terceiro gÍav, desses profissionais;

III - estudantes que não seiam emancipados; e

IV - pais ou responsáveis de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e

exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal/'

"Atl.4o O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será

de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-
se-á em 1a de janeiro do terceiro ano de mandato do respecüvo titular do
Poder Executivo.

ParáryraÍo único. Os conselheiros eleitos para este mandato terão
término em 31 de dezembro de 2022. "

Capítulo III
Das Competências do Conselho do FUNDEB

'^r1.5 a Compete ao Conselho do FUNDEB:

I - acompanhar e controlar a repartição,
dos recursos do Fundo;

transferência e aplicação

í

/
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II - supervisionar arealização do Censo Escolar e a elaboração da

proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal com o objetivo
de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento
dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do
Fundeb;

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta
do Fundo;

IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do
Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder

Executivo Municipal; e

V - aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos

recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao

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

Ensino para Atendimento à Educação de ]ovens e Adultos e, ainda, receber

e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-
os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

VI - outras atribuições que a legislação específica eventualmente
estabeleça, nos termos dos parágrafos 1" e 2" do art. 33 da Lei1.4.11312020.

Paúryrafo único. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo
deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias
antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas
junto ao Tribunal de Contas do Estado. "
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Capítulo IV
Das Disposições Finais

" Art. 13. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar
conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle
interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos

demonstrativos gerenciais do Fundo; e

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário

Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar
esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do
Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não

superior a trinta dias.

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços
custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e
indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que
estejam vinculados;

c) documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

a:

que são contempladas com recursos do Fundeb;
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d) outros documentos necessários ao desempenho de suas

funções;

IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas

instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens
adquiridos com recursos do Fundo. "

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

t,
,/Francisglõleri de

' Prefeito

Nesta data 29 de março de 202-1,, Eu,
Francisco Neri de Oliveira, Prefeito
Municipal de Doutor Severiano,
supridas as formalidades legais,
SANCIONO a presente Lei para que
surta seus legais efeitos.

Neri de Oliveira


