
Estado de Pernambuco 

Governo do Municipio 
Prefeitura de Santa Terezinha 

Gabinete do Prefeito 

Santa Terezinha-PE, 17 de mar~o de 2021. 

OFICIO N°. 055 /2021 - GP 

Ao 

Exmo. Sr. Adalberto Gonsalves de Brito Junior 

Presidente da Camara Municipal de Santa 'Terezinha-PE 

Excelentissimo Sr., 

Vimos por meio desta, encaminhar a V. Exa., e seus ilustres pares, p a 

aprecia~ao em REGIME DE URGENCIA, o PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 00/2021, 

que "EMENTA: Dispoe sobre a reestrutura~ao do Conselho Municipal de 

Acompanhamento a Controle Social do Fundo de Manutengao a Desenvolvimento 

da Educagao Basica a de Valoriza~ao dos Profissionais da Educa~ao - CACS-

FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituigao Federal, 

regulamentado na forma da Lei Federal n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020", 

para que seja apreciado e votado, nos termos do que dispoe a Legisla~ao Organica 

Municipal, bem como o Regimento Interno desta Camara de Vereadores. 

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e considera~ao. 

Subscrevemo-nos, atenciosanlente: 

ADEILSO LUSTOSA DA SILVA 

— Prefeito — 
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MENSAGEM N°. 006/2021 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. ~~J  /2021 

Excelentissimo. Sr. Presidente, 

Senhores Vereadores. 

Apresentamos a Vossa Excelencia e aos demais pares dessa C'olenda 

Casa de Leis, para aprecia~ao e, se possivel, aprova~ao, o PROJETO DE LEI 

N.° ~~  /2021, em anexo, que trata da seguinte EMENTA: Dispoe sobre a 

reestrutura~ao do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Mamiten~ao e Desenvolvimento da Educa~ao Basica e de 

Valoriza~ao dos Profissionais da Educa~ao -CACS-FUNDEB, em conformidade 

com o artigo 212-A da Constitui~ao Federal, regulamentado na forma da Lei 

Federal n° 14.1 13, de 25 de dezembro de 2020. 

Solicito que seja apresentado aos Excelentissirnos Vereadores dessa 

Augusta Casa Legislativa, para fins de aprecia~ao e delibera~ao do citado 

Projeto de Lei, em REGIME DE URGENCIA, na forma do Regimento Interno. 

A Emenda Constitucional n° 108/2020 tornou o Fundo de 

Desenvolvimento da Educa~ao Basica e de Valoriza~ao dos Profissionais da 

Educa~ao (Fundeb) permanence por meio do Art. 212-A da Constitui~ao 

Federal e a Lei Federal n° 14.113 / 2020 regulamentou esta conquista para a 

educa~ao basica pitblica brasileira. 

Dentre as mudan~as esta o aumento da participa~ao da Uniao por meio 

da Complementa~ao que, gradativamente ate .2026, passa dos atuais 10% 

para 26%, podendo ser acessadas por estados e municipios de todo o pais. 

Uma outra mudan~a e que os entes federados deverao providenciar legisla~ao 

especifica e instituir novos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 

Fundeb. 
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Para tanto, a Lei 14.113/2020 determinou, em seu Art. 34, a 

necessidade de aprova~ao de novas legisla~oes instituindo estes Conselhos em 

ate 90 (noventa) dias apos a sua 'vigencia. Cada ente federado devera 

providenciar suas leis especificas contemplando a participa~ao de setores da 

sociedacle e segmentos da educa~ao. 

Alem da representa~ao do Poder Executive no ambito de cada ente 

federado, dos diretores de suas escolas e dos professores, ainda devera haver 

representa~ao dos pais e dos estudantes a dos demais trabalhadores da 

educa~ao. Mas, tambem, devera haver representa~ao do Conselho Municipal 

de Educa~ao (CME) e do Conselho Tutelar local, das organiza~oes da 

sociedade civil e das escolas do cameo, - indigenas e quilombolas quando 

houver na rede de ensino. 

Destaque ainda deve ser feito para o fate de -que apos a aprova~ao e 

san~ao da Lei instituindo o CACS-Fundeb no municipio, ainda deverao ser 

realizados os processes democraticos de escolha dos respectivos 

representantes, nos termos da Lei Federal n° 14.113/2020. 

Nesse sentido, submetemos a aprecia~ao de Vossas Excelencias a 

proposta de Projeto de Lei_ nos termos e em perfeita consonancia com a Lei 

Federal n° 14.113/2020, razao pela quay solcitamos sua aprova~ao, a;fim de 

que possam ser realizados os tramites necessaries: 

Na oportunidade, reitero meu apre~o e considera~ao a Vossa Excelencia 

e a Camara Municipal de Santa Terezinha-PE. 

Santa Terezinha-PE, 17 de mar~o de 2021. 

~/ 
~~~ 

ADEILS • ~.' USTOSA DA SILVA 

- PREFEITO - 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. O( _  / 2021 

EMENTA: Dispoe sobre a I reestrutura~ao do 
Conselho Municipal de 'Acompanhamento eControle 
Social do Fundo de Manuten~ao e pesenvolvimento 
da Educa~ao Basica e de Valoriza~ao dos 
Profissionais 'da Educa~ao - CACS-FUNDEB, em 
conformidade com o artigo 212-A da Constitui~ao 
Federal, regulamentado na forma da Lei Federal n° 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

O Prefeito do Municipio de Santa Terezinha no use de suas atribui~oes legais 
submete a aprecia~ao do Poder Legislative o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1° O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manuten~ao e Desenvolvimento da Educa~ao Basica a de 
Valoriza~ao dos Profissionais da Educa~ao no Municipio de Santa Terezinha-
CACS-FUNDEB, criado nos termos da Lei n° 0444, de 02 de maio de 2007, em 
conformidade com o artigo 212-A da Constitui~ao Federal, regulamentado na 
forma da Lei Federal n° 14.113, 25 de: dezembro de 2020, fica reestruturado 
de acordo com as disposi~oes desta lei.; 

Art. 2° OCACS-FUNDEB tem per finalidade proceder ao acompanhamento e 
ao controle social sobre a distribui~ao, ~a transferencia e a aplica~ao dos 
recursos do Fundo, com organiza~ao e_ a~ao independentes .e em harmonia 
com os organs da Administra~ao Publica.Municipal, competindo-lhe: 

I - elaborar parecer sobre as presta~oes .; de comas, conforme previsto no 
paragrafo unico do art. 31 da Lei Federal. n° ~ 14.113, de 2020; 

II - supervisionar o censo escolar, .anual e.::a elabora~ao da proposta 
or~amentaria anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos . ; dados estatisticos e financeiros que 
alicer~am a operacionaliza~ao do Fundo; - 

III - acompanhar a aplica~ao 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 Educa~ao de Jovens e 
Adultos - PEJA; 

IV- acompanhar a aplica~ao dos recursos federais transferidos a conta dos 
programas nacionais do governo federal erri~andamento no Municipio; 
V - receber a analisar as presta~oes de " comas references ' aos programas 
referidos nos incises III e IV do "caput" dente artigo, formulando pareceres 
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conclusivos acerca da aplica~ao desses recursos e encaminhando-os ao .Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educa~ao- FNDE; ' 

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

VII - atualizar o regimento interne, observado o disposto nesta lei. ..

Art. 3° O CACS-FUNDEB podera, sempre que julgar conveniente: 

I - apresentar, ao Poder Legislative a aos organs de controle interne e externo, 
manifesta~ao formal acerca dos registros contabeis e dos demonstratives 
gerenciais do Fundo, dando ampla transparencia ao documento em sitio da 
Internet; 

II - convocar, per decisao da maioria de seus membros, o Secretario Municipal 
de Educa~ao ou servidor equivalente Para prestar esclarecimentos acerca do 
fluxo de recursos e da execu~ao das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo nao superior a 30 (trinta) dias; 

• . I 

III - requisitar ao Poder Executive copia de documentos, com prazo Para 
fornecimento nao superior a 20 (vinte) dias, refererites a: 

a) licita~ao, empenho, liquida~ao e pagamento de obras e de servi~os 
custeados com recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educa~ao, com a 
discrimina~ao dos servidores em efetivo exercicio na educa~ao basica e 
a indica~ao do o respective nivel, modalidade ou tipo de estabelecimento 
a que se encontrarem vinculados; 

c) convenios/parcerias com as institui~oes ~omunitarias, . confessionais 
ou filantropicas sem fins lucrativos; 

d) outras informa~oes necessarias ao desempenho de suas fun~oes; 

IV - realizar visitas para verificar, "in loco",.entre Qutxas questoes pertinentes: 

a) o desenvolvimento regular de obras e servi~os . realizados pelas 
institui~oes escolares com recursos do Fundo; 

b) a adequa~ao do servi~o de transporte escolar; 

c) a utiliza~ao, em beneficio do sisfema de_ ensino,. de bens adquiridos 
com recursos do Fundo para esse fim. 
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Art. 4° A fiscaliza~ao e o controle do cumprimenta. do disposto no art. 212-A 
da Constitui~ao Federal e nests lei, especialmente em rela~ao a` aplica~ao da 
totalidade dos recursos do Fundo, serao exercidos pelo CACS-FUNDEB. 

Art. 5° OCACS-FUNDEB devera elaborar e apresentar ao Poder Executivo 
parecer referente a presta~ao de contas dos recursos do Fundo. 

Paragrafo itnieo. O parecer deve ser apresentado em ate 30 (trinta) dias antes 
do vencimento do prazo de apresenta~ao da presta~ao de contas pelo Poder 
Executivo ao Tribunal de Contas do Estado que, eonforme previsto deve 
ocorrer ate 31 de mar~o de cads exercicio. 

Art. 6° OCACS-FUNDEB. sera constituido por: 

I - membros titulares, na seguinte conformidade: 

a) 2 (doffs) representantes do Poser. Executivo, :sendo pelo menos 1 (um) 
deles da Secretaria Municipal de Educa~ao; 

b) 1 (um) representante dos professores da educaCao basics pizblica do 
Municipio; _. _. 

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas baSicas pitblicas do 
Municipio; 

d) 1 (um) representante dos servidgres tecnico=administrativos das 
escolas basicas ptzblicas do Municipio; 

e) 2 (doffs) representantes dos psis/res~onsaveis de alunos da educa~ao 
basics publics do Municipio;. - 

fl 2 (doffs) representantes dos estudantes da educa~ao basics publics do 
Municipio, devendo 1 (um). dele$ ser :indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas; ' 

g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educa~ao- CME; 

h) 1 (um) representante.. do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal n° 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crian~a e do Adolescente-, 
indicado por seus pares; 

i) 2 (doffs) representantes de organiza~oes da sociedade civil; 

j) 1 (um) representante das escolas indigenas, quando houver; 

k) 1 (um) representante das escolas do Campo, quando houver; 
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1) 1 (um) representante alas escolas,quilombolas, quando houver; 

II - membros suplentes: para cada membro . titular, sera nomeado um 
suplente, representante da mesma categoria o.0 segmento social com assento 
no Conselho, que substituira o titular em seus impedimentos temporarios, 
provisorios e em seus afastamentos defiriitivos, . ocorridos antes do fim do 
mandato. 

§ 1° Para fins da representa~ao referida na alinea "i" do inciso I do "Caput" 
deste artigo, as organiza~oes da sociedade civil deverao atender as seguintes 
condi~oes: 

I - ser pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos, 'nos termos da Lei 
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014; ' 

II -desenvolver atividades direcionadas ao M.unicipio; 

III - estar em funcionamento ha, no minimo, 1 (um) ano; 

IV- desenvolver atividades relacionadas a educa~ao ou ao controle social dos 
gastos publicos; 

V -nao figurar como beneficiaria de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB 
ou como contratada pela Administra~ao a titulo oneroso. 

§ 2° Na hipotese de inexistencia de estudantes emanci~ados, no caso da 
alinea "f' do inciso I do "Caput" deste artigo, a~representa~ao estudantil podera 
acompanhar as reunioes do Conselho, com direito a voz. 

Art. ?° Ficam impedidos de integrar oCACS-FUNDEB: 

I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretarios Municipais, bem como seus 
conjuges a parentes consanguineos ou afins, ate o terceiro grau; 

II - o tesoureiro, contador ou funcionario ~ de empresa de assessoria ou 
consultoria que prestem servi~os relacionados a administra~ao ou ao controle 
interno dos recursos do Fundo, bem como conjuges, parentes consanguineos 
ou afins desses profissionais, ate o terceiro grau; 

III - estudantes que nao sejam emancipados; . 

IV - responsaveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a) exer~am cargos ou func~oes pubhcas de 'livre nomea~ao a exonera~ao 
no ambito dos organs do Poder Executivo; 
b) prestem servi~os terceirizados.no ambito do Poder Executivo. 
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Art. 8° Os membros do CAC;S -FUNDEB, observados os mpedimentos 
previstos no artigo 7° delta lei, serao indicados na seguinte conformidade: 

I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo; 

II - pelas entidades sindicais da respectiya categoria, quando se tratar dos 
professores e servidores administrativos; 

Ill - pela Secretaria Municipal de Educa~ao, representantes de diretores de 
escola, e por meio de processo eletivo amplarnente divulgado e observada as 
condi~oes previstas no ~§ 1° e 2° do artigo 6° delta lei, quando se tratar de 
organiza~oes da sociedade civil e, se necessario, do segmento de estudantes e 
seus responsaveis. 

Paragrafo unico. As indica~oes dos conselheiros ocorrerao com antecedencia 
de, no minimo, (vinte) dial do termino do mandato dos conselheiros ja 
designados. _ 

Art. 9° Compete ao Poder Executivo designer, por meio de portaria especifica, 
os integrantes dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as indica~oes 
referidas no artigo 8° delta lei. ' 

Art. 10. O Presidente e q Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serao eleifos por 
seus pares em reuniao do colegiado, nos termos previstos no seu regimento 
interno. 

Paragrafo unico. Ficam impedidos de ocupar as furi~oes de Presidente e de 
Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. 

Art. 11. A atua~ao dos membros do CACS-FUNDEB: 

I - nao sera remunerada; 

II -sera considerada atividade de relevante interesse social; 

III - assegura isen~ao da obrigatoriedade de testemunhar sobre informa~oes 
recebidas ou prestadas' em razao do exercicio de sues atividades a sobre as 
pessoas que lhes confiarem oti deles receberem informa~oes; 

IV - sera considerada die de efetivo '~exercicio dos representantes de 
professores, diretores e servidores des escolas publicas em atividade no 
Conselho; 

V - veda, no caso dos conselheiros represen, tantes. de professores,- diretores ou 
servidores des escolas publicas, no curso do mandato: 
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a) a exonera~ao de officio, demissao do cargo ou emprego,sem justa 
causa ou transferencia involuntaria do estabelecimento de ensino em 
que atuam; 

b) o afastamento involuntario e injustificado da condi~ao de conselheiro 
antes do termino do mandato para o qual tenha sido designado; 

VI - veda, no caso dos conselheii-os represeritantes dos estudantes em 
atividade no Conselho, no curso do mandato, ' ; a atribui~ao de falta 
injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos 
pedagogicos. 

Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados 
nos termos desta lei tera vigencia ate 31 de dezembro de 2022. 

Paragrafo unieo. Cabera aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as 
fun~oes acompanhamento e de controle previstas na le~isla~ao ate a assun~ao 
dos novos membros do colegiado nomeados rigs termos ~desta lei. 

Art. 13. A partir de 1° de Janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o 
mandato dos membros do CACS-FUNDEB .sera de 4 (quatro) anos, vedada a 
recondu~ao para o proximo mandato. ~ ' 

Art. 14. As reunioes do CACS-FUNDEB serao realizadas: 

I - na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequencia 
minima bimestral, ou por convoca~ao de seu Presidente; 

II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente. ou mediante 
solicita~ao por escrito de no minimo, ~2/3 (doffs te~r~os) -;dos integrantes do 
colegiado. 

§ 1° As reunioes serao realizadas em primeira convoca~ao, com a maioria 
simples dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convoca~ao, 30 
(trinta) minutos apos, com os membros' presentee. 

§ 2° As delibera~oes serao aprovadas pela maioria dos membros presentee, 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos hem: que o julgamento 
depender de desempate. 

Art. 15. O sitio na Internet contendo informa~oes atualizadas sobre a 
composi~ao e o funcionamento do CnCS-FUNDEB tera continuidade com a , .. . , , 
inclusao: ' 
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I - :dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou 'segmentos que 
representam; 

II - do correio eletronico ou outs. canal de contato 'direto com o Conselho; 

III -das atas de reunioes; 

IV -dos relatorios e pareceres; 

V - outros documentos produzidos pelo Conselho. 

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

I - infraestrutura, condi~oes materiais e equipamentos adequado e local para 
realiza~ao das reunioes; 

II - professional de apoio para secretariar, em especial, as reunioes do 
colegiado. 

Art. 17. O regimento interno do CACS-FUNDEB devera ser atualizado e 
aprovado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias apos a posse dos 
Conselheiros. 

Art. 18. Esta lei entrara em vigor na data de sua publica~ao, revogada a Lei n° 
283/2008. 

Santa Te~ inha-PE, 17 de mar~o de 2021. 

~~~ 
..5 ,~~ 

ADEILSON L ~~TOSA DA SILVA 
— Prefeito — 
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