
ESTADO DO PARA
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
_ GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 137 DE 09 DE MARÇO DE 2007

Dispõe sobre a transformação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF no Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Floresta do Araguaia, que
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF, criado pela Lei Municipal n° 022, de 28 de junho de 1997
fica transformado no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.

Art. 2°. O Conselho será constituído pelos seguintes membros:

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

II - 01 (um) representante dos Professores da Educação Básica da Rede
Municipal de Ensino;

III - 01 (um) representante dos Diretores das Escolas Públicas da Rede
Municipal de Ensino;

IV - 01 (um) representante dos Servidores Técnico-Administrativos das
Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino;

V - 02 (dois) representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica da Rede
Municipal de Ensino;

VI - 02 (dois) representantes dos Estudantes da Educação Básica da Rede
Municipal de Ensino;

VII - 01 (um) representante do Conselho Tutelar.
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§ 1°. Cada órgão, classe ou categoria terá um suplente escolhido da mesma
maneira que o titular da representação, o qual o substituirá nas ausências e
impedimentos, sucedendo-o em caso de vacância para completar o mandato.

§ 2°. As substituições ocorridas dentro do mandato, deverão constar apenas
em ata de reunião do Conselho, para efeito de registro.

Art. 3°. Os membros do Conselho serão indicados até vinte (20) dias antes
do término do mandato dos Conselheiros anteriores, pela forma estabelecida pelos
incisos I e II, do § 3°, do art. 24 da Medida Provisória n° 339, de 28 de dezembro
de 2006.

§ 1°. O dirigente do órgão mencionado no inc. I, do art. 2° desta Lei,
indicará livremente seu representante por meio de comunicação escrita e Formal
dirigida ao Prefeito, da qual constará o nome do respectivo suplente.

§ 2°. O Processo eletivo de designação dos representantes dos Professores
da Educação Básica será organizado e realizado sob a responsabilidade da
entidade sindical representativa da categoria dos Trabalhadores em Educação, com
sub-sede no Município de Floresta do Araguaia.

§ 3°. O representante dos Diretores das Escolas Públicas da Rede Municipal
de Ensino será designado em Assembleia Geral especialmente convocada para esse
fim, por meio de edital publicado em prédios públicos municipais com, no mínimo,
quinze (15) dias de antecedência do prazo fixado no "caput" deste artigo,
observando-se o seguinte:

I - os critérios objetivos e subjetivos a serem observados no processo
eletivo de designação do representante dos Diretores das Escolas Públicas da Rede
Municipal de Ensino serão regulados pelo edital de que trata o § 3° deste artigo;

II - o processo eletivo de designação do representante dos Diretores das
Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino será realizado sob a responsabilidade
dos Diretores, com registro em Ata específica;

III - a Assembleia Geral de que trata o § 3° deste artigo será constituída
exclusivamente por Diretores investidos em Cargos lotados nas Escolas Públicas da
Rede Municipal de Ensino.

§ 4°. O representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas
Públicas da Rede Municipal de Ensino será designado em Assembleia Geral
especialmente convocada para esse fim, por meio de edital publicado em prédios
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públicos municipais com, no mínimo, quinze (15) dias de antecedência do prazo
fixado no "caput" deste artigo, observando-se o seguinte:

I - os critérios objetivos e subjetivos a serem observados no processo
eletivo de designação do representante dos Servidores Técnico-Administrativos das
Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino serão regulados pelo edital de que
trata o § 4° deste artigo;

II - o processo eletivo de designação do representante dos Servidores
Técnico-Administrativos das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino será
realizado sob a responsabilidade dos Servidores Técnico-Administrativos, com
registro em Ata específica;

III - a Assembleia Geral de que trata o § 4° deste artigo será constituída
exclusivamente por Servidores Técnico-Administrativos investidos em Cargos
lotados nos Órgãos integrantes da estrutura administrativa da Educação Básica do
Município.

§ 5°. os critérios objetivos e subjetivos a serem observados no Processo
eletivo de designação dos representantes dos Pais de Alunos e dos Estudantes da
Educação Básica da Rede Municipal de Ensino serão regulados por ato conjunto
das Associações de Paes e Mestres, com sede no Município, observando-se o
seguinte:

I - o processo eletivo de designação dos representantes dos Pais de Alunos
e dos Estudantes da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino será realizado
em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, por meio de edital
publicado em prédios públicos municipais e nas sedes das Associações com, no
mínimo, quinze (15) dias de antecedência do prazo estipulado no "caput" deste
artigo;

II - o processo eletivo de designação dos representantes dos Pais de Alunos
e dos Estudantes da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino será realizado
sob a responsabilidade das Associações de Paes e Mestres, com registro em Ata
específica.

III - a Assembleia Geral de que trata o inc. I, do § 4° deste artigo será
formada por todas as Associações de Paes e Mestres que se encontrarem
legalmente constituídas e em regular funcionamento;

IV - entende-se por ato conjunto o Edital referido no inc. I, do § 4° deste
artigo, firmado por todos os Presidentes das Associações de Pais e Mestres.
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§ 6°. O Processo eletivo de designação do representante dos Conselheiros
Tutelares será organizado e realizado sob a responsabilidade do Conselho Tutelar,
na forma de seu Regimento Interno.

Are. 4°. Indicados os Conselheiros na forma do artigo anterior, o Prefeito
nomeará por Decreto os integrantes do Conselho.

Art. 5°. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos, por mais um mandato, subsequente, a critério dos
estabelecimentos ou entidades que representam.

§ 1°. Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar injustificada mente a
três (03) sessões consecutivas ou a cinco (05) alternadas no mesmo mandato.

§ 2°. A perda do mandato será declarada pelo Presidente do Conselho,
mediante provocação do próprio Conselho, ou de qualquer cidadão, assegurada
ampla defesa.

Art. 6°. O Presidente do Conselho será eleito pela forma prevista no § 6°,
do art. 24 da Medida Provisória n° 339, de 28 de dezembro de 2006, sendo
automaticamente empossado, para um mandato de um (01) ano, vedada a
recondução.

Art. 7°. Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal,
compete ao Conselho as atribuições definidas nos arts. 24, "caput" e § 9°; incs. I
e II, do parágrafo único do art. 25 e parágrafo único, do art. 27 da Medida
Provisória n° 339, de 28 de dezembro de 2006.

Art. 8°. A organização interna do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a especificação de sua
competência e dos seus serviços, o seu funcionamento, as formas soo as quais são
baixados os seus a tos, as relações com os demais órgãos da Administração Pública
e Privada, o recebimento, o encaminhamento de consultas, processos e
proposições, as formas de votação e demais atividades inerentes às suas
finalidades serão disciplinadas por Regimento Interno.

§ 1°. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente,
podendo haver convocação extraordinária, através do seu Presidente ou por
requerimento da maioria absoluta dos membros do Conselho.

§ 2°. As reuniões serão públicas.
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§ 3°. Ao Presidente do Conselho caberá a presidência das reuniões.

Art. 9°. O Governo Municipal garantirá instalações físicas, equipamentos,
pessoal e manutenção necessários ao pleno funcionamento do Conselho.

Art. 10. Fica mantido o mandato dos atuais membros do Conselho do Funde f
representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; dos Professores,
dos Servidores e dos Paes de Alunos, designados pela forma prevista na Lei
Municipal n° 022, de 28 de junho de 1997 e nomeados pelo Decreto n° 561, de 02
de janeiro de 2006.

§ 1°. No prazo de trinta (30) dias, a contar da publicação desta Lei, os
estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal representativos dos Diretores
das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino, dos Pais de Alunos e dos
Estudantes da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino e do Conselho
Tutelar, designarão representantes e respectivos suplentes pela forma prevista nos
§§3°, 5° e 6° do art. 3° desta Lei, para o fim de tornar inteira a composição do
Conselho e cumprirem o período remanescente do mandato previsto no art. 2° do
Decreto n° 561, de 02 de janeiro de 2006.

§ 2°. No Processo eletivo a que se refere o § 1° deste artigo, será
observado o seguinte:

I - a classe dos Diretores das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino,
em Assembleia Geral, designará um (01) representante dos Diretores das Escolas
Públicas;

II - as Associações de Paes e Mestres, em Assembleia Geral, designarão:

a) um (01) representante da classe dos Pais de Alunos da Educação Básica
da Rede Municipal de Ensino;

b) dois (02) representantes da classe dos Estudantes da Educação Básica da
Rede Municipal de Ensino;

III - o edital de convocação do processo eletivo das classes dos Diretores
das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino, dos Pais de Alunos e dos
Estudantes da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino deverá ser publicado
com quinze (15) dias de antecedência do término do prazo fixado no "caput" deste
artigo.

IV - o Conselho Tutelar designará um (01) representante da classe dos
Conselheiros Tutelares.
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Art. 11. Após a posse dos representantes de que trata o art. 10 desta Lei, o
Conselho terá o prazo de sessenta (60) dias para discutir e aprovar, pela maioria
absoluta de seus membros, o seu Regimento Interno.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta
de dotação orçamentaria própria estabelecida na Lei Orçamentaria para o ano-
calendário de 2007.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei
Municipal n° 022, de 28 de junho de 1997.

Floresta do Araguaia/Pa, 22 de fevereiro de 2007

ntos
do Araguaia

Avenida J.K., n" 1.962, Centro
C.E.P.: 68.543-000


