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DISPOE SOBRE A CRIA(;AO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTEN(;AO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCA(;AO BASICA E DE 
VALORIZA(;AO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA(;AO
CONSELHO DO FUN DEB. 

0 PREFEITO DO MUNICiPIO DE ATiLIO VIVACQUA, EST ADO DO ESPiRITO SANTO, 
no usa de suas atribuic;Oes e de acordo como disposto no art. 24, § 10 da Medida Provis6ria 
no 339, de 28 de dezembro de 2006, sanciona a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

Das Disposic;:Oes Preliminares 

Art. 10- Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Centrale Social do Fundo 
de Manutenc;ao e Desenvolvimento da Educa<;ao sasica e de Valoriza-;:ao dos Profissionais da 
Educac;ao-Conselho do FUN DEB, no ambito do Municipio de Atilio Vivacqua. 

CAPiTULO II 

oa composic;:ao 

Art. 2°- 0 Conselho a que se refere o art. 1o e constituido por 08 (oito) membros titulares, 
acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representa<;ao e indica<;ao, a seguir 
discriminados: 

I) um representante da Secretaria Municipal de Educa~ao, indicado pelo Poder 
Executive Municipal; 

II) dois representantes dos professores das escolas pUblicas municipais, sendo um 
representante da educac;ao infantile urn representante do ensino fundamental; 
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IV) um representante dos servidores tecnico-administrativos das escolas pUblicas 
municipais; 

V) dais representantes dos pais de a lunas das escolas pUblicas municipais; 

VI) um representante do Conselho Municipal de Educac;ao; e 

VII) um representante do Conselho Tutelar. 

VIII) Dais representantes dos estudantes da educac;ao bilsica pUblica municipal, 
acima de 16 anos. 

§ 1° - Os membros de que tratam os incises II, III, IV e v deste artigo serao 
indicados pelas respectivas representac;6es, ap6s processo eletivo organizado para escolha 
dos indicados, pelos respectivos pares. 

§ 20 - A indicac;ao referida no art. 20, caput, devera ocorrer em ate vinte dias antes 
do tE!rmino do mandate dos conselheiros anteriores, para a nomeac;ao dos conselheiros. 

§ 3° - Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverao guardar vinculo 
formal com os segmentos que representam, devendo esta condi1;.3o constituir-se como pre
requisite a participac;ao no processo eletivo previsto no§ 10. 

§ 40 - sao impedidos de integrar o Conselho do FUN DEB: 

I - c6njuge e parentes consangOineos ou afins, ate terceiro grau, do Prefeito e do 
Vice-Prefeito, e dos Secretclrios Municipais~ 

II - tesoureiro, contador ou funcionclrio de empresa de assessoria ou consultoria que 
prestem servic;os relacionados a administrac;ao au centrale interne dos recursos do Fundo, 
bern como c6njuges, parentes consangUineos ou afins, ate terceiro grau, desses 
profissionais; 

III - estudantes que nao sejam emandpados; e 

IV- pais de a lunas que: 

a) exerc;am cargos ou func;6es pUblicas de livre nomeac;ao e exonerac;ao no .§mbito do 
Poder Executive Municipal; au 

b) prestem servic;os terceirizados ao Poder Executive Municipal. 

Art. 3° - 0 suplente substituiril o titular do Conselho do FUNDEB nos casas de 
afastamentos temporclrios ou eventuais deste, e assumircl sua vaga nas hip6teses de 
afastamento definitive decorrente de: 
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I - desligamento par motives particulares; 

II- rompimento do vinculo de que trata o § 3o, do art. zo; e 
§ 10- Na hip6tese em que o suplente incorrer na situar;ao de afastamento definitive 

descrito no art. 30, o estabelecimento ou segmento respons.3vel pela indicar;ao dever.§ 
indicar novo suplente. 

§ zo - Na hip6tese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na 
situar;ao de afastamento definitive descrita no art. 30, a instituir;ao ou segmento 
responsilvel pela indicar;ao devera indicar novo titular e novo suplente para o Conselho do 
FUNDEB. 

Art. 40- 0 mandate dos membros do Conselho sera de 2 (dais) a nos, permitida uma Unica 
recondur;ao para o mandata subseqOente. 

CAPiTULO III 

Das Competencias do Conselho do FUN DEB 

Art. so· Compete ao Conselho do FUN DEB: 

I - acompanhar e controlar a repartir;ao, transfen§ncia e apllcar;ao dos recursos do 
Fundo~ 

II - supervisionar a realizar;ao do Censo Escolar e a elaborar;ao da proposta 
orr;amentc\ria anual do Poder Executive Municipal, com o objetivo de concorrer para o 
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatisticos e financeiros que 
alicerr;am a operacionalizar;ao do FUN DEB; 

III - examinar os registros contclbeis e demonstratives gerenciais mensais e 
atualizados, relatives aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo; 

IV - emitir parecer sabre as prestar;6es de contas dos recursos do Fundo, que 
deverao ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executive Municipal. 

Paritgrafo Unico · 0 parecer de que trata o incise IV, deste artigo, devera ser apresentado 
ao Poder Executive Municipal em ate trinta dias antes do vencimento do prazo para a 
apresentar;ao da prestar;ao de contas, junto ao Tr"1bunal de Contas do Estado do Espirito 
Santo. 

CAPiTULO IV 

Das Disposi~Oes Finais 

"fJ'e(!Z a Wara:o cujo <Deu~ i o Senlior!" 

Pra~a Jose Valentim Lopes, W 02. Centro· Atilio Vivacqua/ 
CEP: 29.490-000 FoneFax: (28) 3538-1109/1104 

CNPJ: 27.165.620/0001-37 
E·mail: pmav@terra.com.br 
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Art. 6° - 0 Conselho do FUNDEB tera um Presidente e urn Vice-Presidente, que serao 
eleitos pelos conselheiros titulares. 

Paragrafo Unico - Esta impedido de ocupar a PresidE!ncia, o conselheiro designado nos 
termos do art. 2°, I desta lei. 

Art. 7° - Na hip6tese em que o membra que ocupa a funr;:ao de Presidente do Conselho do 
FUNDEB incorrer na situar;:ao de afastamento definitive prevista no art. 3o, a PresidE!ncia 
ser.3 ocupada pelo Vice-Presidente. 

Art. 8° - No prazo mclximo de 30 (trinta) dias ap6s a instalar;:ao do Conselho do FUNDEB, 
devercl ser aprovado o Regimento Interne que viabilize seu funcionamento. 

Art. go - As reuni5es ordin.3rias do Consefho do FUNOEB ser.3o realizadas mensalmente, 
com a presenr;:a da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados 
pelo Presidente ou mediante soficitar;:ao par escrito de pelo menos urn terr;:o dos membros 
efetivos. 

Paragrafo Unico. As deliberac;5es serao tomadas pela maioria dos membros presentes, 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casas em que o julgamento depender de 
desempate. 

Art. 10 - 0 Conselho do FUNDEB atuarcl com autonomia em suas decis5es, sem vincular;:ao 
ou subordinac;ao institucional ao Poder Executive Municipal. 

Art. 11 - A atuac;ao dos membros do Conselho do FUNDEB: 

I - nao sera remunerada; 

II - e considerada atividade de relevante interesse social; 

Ill - assegura isenc;Eio da obrigatoriedade de testemunhar sabre informac;5es 
recebidas ou prestadas em razao do exercicio de suas atividades de conselheiro, e sabre as 
pessoas que fhes confiarem au deles receberem informar;:5es; e 

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores 
ou de servidores das escolas pUblicas, no curse do mandata: 

a) exonerac;ao de offcio ou demissao do cargo ou emprego sem justa causa, au 
transferencia involunt.3ria do estabelecimento de ensino em que atuam; 

b) atribuic;Eio de falta injustificada ao servir;:o, em func;ao das atividades do conselho; 
e 

c) afastamento involuntario e injustificado da condi<;:Eio de conselheiro antes do 
termino do mandata, para o qual tenha sido designado. 

"'Fefiz a 'Na~·do cujo ·Deus i o Senlior!" 

Pra(:a Jose Valentim Lopes, No 02 -Centro - Atilio Vivilcqua/ES 
CEP: 29.490-000 Fonefax: (28) 3538-1109/1104 

CNPJ: 27.165.620/0001-37 
E-mail: pmav@terra.com.br 
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Art. 12 - 0 Conselho do FUNDEB nao contara com estrutura administrativa prOpria, 
devendo o Municipio garantir infra-estrutura e condic;Oes materials adequadas a execuc;ao 
plena das competencias do Conselho, e oferecer ao Ministerio da Educac;ao os dados 
cadastrais relatives a sua cria<;ao e composic;ao. 

Art. 13 - 0 Conselho do FUNDEB deveril, trimestral, apresentar, Poder Legislative local e 
caso entenda conveniente, aos demais 6rg.3os de centrale interne e externo manifestac;ao 
formal acerca dos registros contilbeis e dos demonstratives gerenciais do Fundo. 

Art. 14 - 0 Conselho do FUNDEB paden§, ainda, par decisao da maioria de seus membros, 
convocar o Secretilrio Municipal de Educa~ao, ou servidor equivalente, para prestar 
esclarec'1mentos acerca do f\uxo de recursos e a execuc;ao das despesas do Fundo, devendo 
a autoridade convocada apresentar-se em prazo nao superior a trinta dias. 

Art. 15 - Durante o prazo previsto no § 2° do artigo 2°, as novos membros deverao se 
reunlr com as membros anteriores do Conselho do FUNDEF, cujo mandata esta se 
encerrando, para transfer@ncia de documentos e informac;Oes de interesse do Conselho. 

Art. 16- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao retroagindo seus efeitos a 1° de 
mar~o de 2007. 

Atllio Vivacqua - ES, 02 de maio de 2007. 

HELlO H~ LIMA 
Prefeito Municipal 
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