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DECRETO Nº 137/2021 - REGIMENTO INTERNO CACS-FUNDEB

DECRETO N.º 137/2021
DE 26 DE JULHO DE 2021

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

DA

EDUCAÇÃO

BÁSICA,

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MACAJUBA/BA – CACS-FUNDEB E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Macajuba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

DA

EDUCAÇÃO

BÁSICA,

VALORIZAÇÃO

DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACAJUBA/BA – CACSFUNDEB em ANEXO.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogando as
disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Macajuba, 26 de julho de 2021.
Assinado de forma
LUCIANO
digital por LUCIANO
PAMPONET DE PAMPONET DE
SOUSA:9106083 SOUSA:91060834553
Dados: 2021.07.26
4553
18:10:08 -03'00'
_____________________________

LUCIANO PAMPONET DE SOUSA
Prefeito Municipal
Praça Dr. Castro Cincurá, n° 225, Centro, CEP – 46805-000, Macajuba – Bahia, Tel: (74) 3259-2126
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ANEXO

Praça Dr. Castro Cincurá, n° 225, Centro, CEP – 46805-000, Macajuba – Bahia, Tel: (74) 3259-2126
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENgAO E
BASICA,
e d u c a q Ao
DA
DESENVOLVIMENTO
VALORIZAQAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAQAO
DO MUNIClPIO DE MACAJUBA/BA - CONSELHO DO
FUNDEB.

REGIMENTO INTERNO

JUNHO- 2021
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DA FINALIDADE E COMPETENCIA DO CONSELHO
Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutengao e Desenvolvimento da

Educagao Basica e de Valorizagao dos

Profissionais da Educagao - FUNDEB, instituido pela Lei Municipal 260/2021 de 23 de
margo de 2021, e organizado na forma de orgao colegiado.
Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB:
I - Acompanhar e controlar a repartigao, transferencia e aplicagao dos recursos do
FUNDEB;
II - Examinar os registros contabeis e demonstratives gerenciais mensais e atualizados
relatives aosrecursos repassados ou retidos a conta do FUNDEB;
III. - Emitir parecer anual nas prestagoes de contas dos recursos recebidos pelo Fundo
de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos
Profissionais da Educagao (FUNDEB);
IV - Notificar a Secretaria Municipal de Educagao, atraves de oficio, possiveis
irregularidades de aplicagao do recurso do FUNDEB, identificados nas analises
mensais.
V- Supervisionar a realizagao do Censo Escolar e a elaboragao da proposta
orgamentaria anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento
e

encaminhamento

dos

dados

estatisticos

e

financeiros

que

alicergam

a

operacionalizagao do Fundo;
VI - 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
Sistemas de Ensino para Atendimento a Educagao de Jovens e Adultos (PEJA) e,
ainda, receber e analisar as prestagoes de contas referentes a esses programas, com a
formulagao de pareceres conclusivos acerca da aplicagao desses recursos;
VII - Outras atribuigoes que legislagao espedfica eventualmente estabelega;
§ 1° » Compete ainda ao Conselho do FUNDEB, sempre que julgar conveniente e
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necessario:
, . Apresentar ao Poder Legislative local e aos orgaos de controle interne e externo
manifestagae formal acerca des registres centabeis e des demonstratives gerenaa* do
Fundo, dando ampla transparencia ao documento em site da internet,
Secretario de Educagao, ou
SI - Convocar, por decisao da maioria de seus membros, o
competir, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de
outro servidor a quem
do Fundo, devendo a autoridade convocada
recursos e da execugao das despesas
apresentar-se em prazo nao superior a 30 (trinta) dias
quais serao imediatamente
III - Requisitar ao Poder Executive copia de documentos, os
resposta ocorrer em prazo nao superior a 20 (vinte) dias,
concedidos, devendo a
referentes a:
a) Licitagao, empenho, liquidagao e pagamento de obras e de serv.gos
custeados com recursos do Fundo;
b) Folhas de pagamento dos profissionais da educagao, as quais deverao
discriminar aqueles em efetivo exerclcio na educagao basica e indicar o
respectivo nfvel, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam
vinculados;
confessionals ou
c) Convenios celebrados com instituigoes comunitarias
filantropica de ensino ou outras com a mesma finalidade,
d) Outras informagoes necessarias ao desempenho de suas fungoes;

entre outras quest&es pertinentes.
IV. Realizar visitas para verificar, in loco
a) 0 desenvolvimento regular de obras e servigos efetuados nas instituigoes
escolares com recursosdo Fundo;
b)A adequagao do servigo de transporte escolar,
beneffcio do sistema de ensino de bens adquindos com
c)A utilizagao em
recursos do Fundo paraesse fim.
ia sem vinculagao ou subordinagao institucional
§ 2° - O Conselho atuara com autonomia
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ao Poder Executive, e serao renovados periodicamente ao final de cada mandate dos
seus membros.
DA COMPOSIQAO DO CONSELHO
Art. 3°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB tera
a seguinte composigao, de acordo com o artigo 3° da Lei Municipal n° 260/2021, de 23
de margo de 2021 e conforme o estabelecido no item IV do art. 24 da lei 14.113/2020,
de 25/12/2020:
S - 02 (dois) representantes do Poder Executive Municipal, dos quais pelo menos 01
(urn) da Secretaria Municipal de Educagao ou orgao educacional equivalente;

n

- 01 (urn) representante dos professores da educagao basica publica;

hi

- 01 (urn) representante dos diretores das escolas basicas publicas;

IV

- 01 (urn) representante dos servidores tecnico-administrativos das escolas

basicas publicas;

v

- 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educagao basica publica;

vi

- 02 (dois) representantes dos estudantes da educagao basica publica, dos quais

1 (urn) indicadopela entidade de estudantes secundaristas, quando houver;
vn

- 01 (urn) representante do respectivo Conselho Municipal de Educagao (CME);

VIII

- 01 (urn) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n° 8.069, de

13 de julho del990, indicado por seus pares;
ix

/

- 02 (dois) representantes de organizagdes da sociedade civil;

X- 01 (urn) representante das escolas do campo, quando houver;
x

- 01 (urn) representante das escolas quilombolas.

§ 1°. A cada membro titular corresponded urn suplente.
§ 2°. Os membros titulares e suplentes tedo urn mandate de quatro anos, n§o
permitlda recondug§o para o mandate subsequente.
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§ 3°. A nomeagao dos membros ocorrera a partir da indicagao ou eleigao por parte dos
segmentos ou entidades previstas neste artigo.
§ 4°. Cabera ao membro suplente completar o mandate do titular e substitui-lo em suas
ausencias e impedimentos.
§ 5°. Sao impedidos de integrar o Conselho:
I. Conjuge e parentes consangumeos ou afms, ate terceiro grau, do prefeito, do viceprefeito e dos secretaries municipais;
II. Tesoureiro, contador ou funcionario de empresa de assessoria ou consultoria que
prestem servigos relacionados & administragao ou controle interno dos recursos do
FUNDEB, bem como conjuges, parentes consangumeos ou afins, ate terceiro grau,
desses profissionais;
III. Estudantes menores de 18 anos ou que nao sejam emancipados; e
IV. Pais de alunos que:
a) exergam cargos ou fungoes publicas de livre nomeagao e exoneragao no
£mbito dos orgaos do Poder Executive Municipal; ou
b) prestem servigos terceirizados ao Poder Executive Municipal.
§ 6°. Na hipotese de inexistencia de estudante emancipados, representagao estudantil
podera acompanhar as reunioes do Conselho com direito a voz.
DO FUNCIONAMENTO
Das reunioes
Art.4°. As reunioes ordinarias do Conselho serao realizadas mensalmente, com a
presenga da maioria de seus membros.
Par^grafo Unico. O Conselho podera se reunir extraordinariamente por convocagao do
seu presidente ou mediante solicitagao por escrito de pelo menos um tergo dos seus
membros.
Art. 5°. As reunioes (Ordinarias ou Extraordinarias) serao realizadas com a presenga da
maioria dos membros do Conselho.
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§1°. A reuniao nao sera realizada se o quorum nao se completar ate 30 (trinta) minutos
apos a hora designada, lavrando-se termo que mencionara os conselheiros presentes e
os que justificadamente nao compareceram.
§2°. Quando nao for obtida a composigao de quorum, na forma do paragrafo anterior,
sera convocada nova reuniao, a realizar-se dentro de dois dias.
§3°. As reunioes serao secretariadas por um servidor do quadro efetivo, que atuara
como Secretario Executive do Conselho, escolhido pelo Poder Municipal, a quern
competira a lavratura das atas.
§4°0 Poder Municipal devera ceder ao Conselho do FUNDEB um de seus
conselheiros, servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretario
Executive do Conselho com carga horaria de 20 horas, conforme o art. 9° da Lei
Municipal 260/2021 de 23 de margo de 2021.
Da ordem dos trabalhos e das discussoes
Art. 6°. As reunides do Conselho obedecerSo 3 seguinte ordem:
I. Leitura, votagSo e assinatura da ata da reuniao anterior;
II. Comunicagao da Presidencia;
III. Apresentagao, pelos conselheiros, de comunicagoes de cada segmento;
IV. Relatorio das correspondencias e comunicagoes, recebidas e expedidas;
V. Ordem do dia, referente as materias constantes na pauta da reuniao.

Das decis6es e votagdes
Art. 7°. As decisoes nas reunioes serao tomadas pela maioria dos membros presentes.
Art. 8°. Cabe ao presidente o voto de desempate nas materias em discussao e votagao.
Art. 9°. As decisoes do Conselho serao registradas no livro de ata.
Art. 10. Todas as votagdes do Conselho poderao ser simbolicas, nominais, ou secretas
a criterio do colegiado.
§ 1°. Os resultados da votagao serao comunicados pelo presidente,
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§ 2°. A votapSo nominal ser& realizada pela chamada dos membros do Conselho.

Da presiddncia e sua compet^ncia
Art. 11.0 president© e o vice-presidente do Conselho serao eleitos por seus pares em
reuniao do colegiado, sendo impedido de ocupar essas fungoes o representante do
Poder Executive Municipal.
Par&grafo Unico. 0 president© sera substitufdo pelo vice-presidente em suas
ausencias ou impedimentos.
Art. 12. Compete ao president© do Conselho:
I. Convocar os membros do Conselho para as reunifies ordin£rias e extraordinarias;
II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as
medidas necessarias a consecugao das suas finalidades;
III. Coordenar as discussfies e tomar os votos dos membros do Conselho;
IV. Conduzir as questfies de ordem;
V. Expedir documentos decorrentes de decisfies do Conselho;
VS. Aprovar “ad referedum” do Conselho, nos casos de relev&ncia e de urgfincia,
matfirias que dependem de aprovagfio pelo colegiado;
VII. Representar o Conselho em juizo ou fora dele.

DO S M EM BRO S DO CO NSELHO E SUAS CO M PETENCIAS
Art. 13. A atuagao dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo com a Lei
Municipal 260/2021, de 23 de margo de 2021.
I - Nao sera remunerada;
II - E considerada atividade de relevant© interesse social;
III - Assegura isengao da obrigatoriedade de testemunhar sobre informagfies recebidas
atividades de conselheiro, e sobre as
ou prestadas em razao do exercicio de suas
pessoas que Ihes confiarem ou deles receberem informagfies, e
IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou
de servidores das escolas publicas, no curso do mandato:

M
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a) exoneragSo ou demissio do cargo ou emprego sem justa causa, ou
transferSncia involunteria do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuigSo de falta injustificada ao servigo, em fung§o das atividades do
conselho; e
c) afastamento involuntario e injustificado da condigao de conselheiro antes do
termino do mandate para o qual tenha sido designado.
Art. 14. Perdera o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reunioes
consecutivas ou a seis intercaladas durante o ano.
Art. 15. Compete aos membros do Conselho:
I. Comparecer as reunioes ordinarias e extraordinarias;
II. Participar das reunioes do Conselho;
III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as materias que Ihes forem distribuidas
pelo presidente do Conselho;
IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do
Conselho;
V= Exercer outras atribuigoes, por delegagao do Conselho.
DAS DISPOSIQOES GERAIS
Art. 16. As decisoes do Conselho nao poderao implicar em nenhum tipo de despesa.
Art. 17. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exerefeio de suas fungoes
seiao objeto de solicitagao junto a Secretaria Municipal de Educagao, comprovando-se
a sua necessidade, para fins de custeio.
Art. 18. Este Regimento podera ser alterado em reuniao extraordinaria expressamente
convocada para esse fim, e por deliberagao de 2/3 (dois tergos) dos membros do
Conselho.
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relatbrios e os demonstratives
- i, caso julgue necessario, defmira os
Art. 19. 0 Conselho
Executive Municipal.
financeiros que deseja receber do Poder
orgamentarios e
que julgar conveniente e por decisSo da maioria de seus
Art. 20. 0 Conseiho, sempre
sr n Secretario de Educapao Municipal ou servidor equivalents
“m”OS'
para prestar

d. too d, red™ . a „*cada= das daspasa.

autoridade convocada apresentar-se em prazo nao supeno
06 da Lei Municipal 260/2021, de 23
inciso II, § 1° do art.
trinta dias, de acordo com o

do FUNDEB, devendo a

de margo de 2021.
aplicapao deste Regimento ser&o
Art 21 Os cases omissos e as duvidas surgidas na
reunioes, por maioria
deliberate do Conselho, em qualquer de suas
solucionados por
de seus membros presentes.
Macajuba, 02 dejunho de 2021.
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Eliana Souza de Macedo
S-FUNDEB DECRETO N“ 118/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021)
(PRESIDENTE DO CONSELHO CAC
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Patricia Teles Lopes
{REPRESENTANTE DO

'j/fimA-

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL)

cL

Itamar Costa de Santana Lopes
(REPRESENTANTE DA SECRETARIA

mu n ic ip a l

DA EDUCAQAO)
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Gecivaldo Santos de Souza
(REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA EDUCAQAO BASICA)
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Sandra da Conceigao Alves'
(REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNiCIPAIS)
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Patricia de Oliveira Nascimento
(REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAgAO BASICA POBLICA MUNICIPAL)
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Edmilson Oliveira de Sousa
(REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAgAO)
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Delma Ribeiro de Jesus
(REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR)
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^7,

Leandro Almeida Barbosa
(REPRESENTANTE DE ORGANIZAQOES DA SOCIEDADE CIVIL)
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