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LEI Nº 1. 206 / 2021 OE 31 DE MAIO DE 2011. 

EMENTA 1 )1•,pot• ' ,lllltt' .i tl't ' ,l r1 rt11 r,11,,.10 de, C o11 •,t! ll 1q 

'.I J'lll 1p. 1I .t1• ,\1 u1 np.11it1.11111•ri lc1 •• L 1i11trlllo ~irn .1;11 (L /\L~i ), d1J 
t 111 lo d,• t>.1.1111,t,•rH;,10 r• [)t",<·11vo lv11 11 o nt o d ,1 1 chtL:r<,í l! J H:1:;ic:i 

d•• v.ilorr/.11,.111 du•, ( >1of1•,•,11 ir 1.1 1:, d.r I dw ,;11,.w1 

'A( S FU N[l! B clu Mut111 1p1<J d.i lJ, ll llf ' lc:1m /J>[ , 110• , lormo:, do 

irt,go 21.' A. dc1 l'un<,l1t111c,,.1<> ~ cclnrn l 1; d , 1 1 (JI ~ od,!ríll 11 1
' 

',1 '1 l J1· .'~> d1• duLt'lllhto dt' :,>();>() 

O Prefeito do Mun1c1p10 da Gamclcirn, Estado de Pernambuco, 110 11 :m dw 1 

,líltJulÇ C:i r J 111 d ~v1ur111,1p ti, f, 11,Cl •,,lllt• I q 11 0 .t C f1t1 Hl1 : t M11 nic1p,1I rl n 

l:úlfi ele n ,1c • ,, ll f ,t'ljlJlfllt• li•t 

Art . 1°. f~t•t•Jtr ll líd o ( OI ',t'lh,1 ~.1111·1, 1p.1I ,Ir• /\ulfrlpcl tl ll, ll tll' l ll O ( ! C o 11t role Soci fil do 

Funt;u ,,. l.l.1nutcr c,,l, • Ü• <,1•11•1olv m,·ntn rl.1 f chu ,H,.tll [3/1•,1<. .1 o do vnlori/:Jç, ío d r)S 

Prok,!">1<;11,1 '> r.c1 f e! e. 1 • 1 1 , /\t, S f U "11 H !l dl! M111111 1p10 dr1 Gr1rnul<:1rntrr , 110:, tcrmof; dn 

,irt 212 A dct C J11',! tu1ç.,1, h:d,•r 11 P I t l ,•1 l 1Jd1·r, tl ri" 14 1 n do './!1 el o do/Otnhrc, do 20 '.t! O. 

Art. 2º. O CACS f tJNDl B .1111,u,1, ,11n ,111tn r10m1:1, •, ,m, v111 c11lnc,,c10 011 !,u llordlnuçdo 

1P~l1tlH ,on.il ,10 Pnder E X"' ut111 1 ~,11m1np.il t• .c :r.i r1•rH>v,1do ponocl u.: 1t 11011to ;1 0 linnl do <: i1d r1 

111.i11d,1,o dei:-, ,üll'> 1l1f:111Lr1>, 

PMágr.ito un ico. í.., dlJ1 •r.i ,1<1 Podu l xr:c,ut,vr> Mur11up.r l, c,0111 vi:,t ;,r, ;'1 ox,,r:uçc-io plc,11 :J 

, 1.1 .... 1 OITi f) f:[1'11 fd<; do LAl ) f \ JN[Jf fJ, ,l",'-,Pljllf.Jr 

11,fr.it; ,lrr1lllí,J umd r.,,or•.:; rnt1ler1,11•, ,. 1•q111p,1111,• 11 trJ• , ,1dr•q11rHlo·,, ;11!': rn <lo IO<:í:11 parr1 

;1 rc;ill/.i~ ,10 dd., re,111101•<, 

li prnfl',c; 011.JI du ,1p11I(> pr1r;1 ',<:cr1:L it1c1r, rmt O',pe;r,1:d, :J! , ruunioob do 1,c1l1;11iadu . 

Art. 3º. A t,sc alvc1ç,10 , · o r,on trolr· rio um rprir n<: 11!0 dl/ d1:,po:,to 110 íJt l. :.i 12-A rl ; 1 

Con .t1t<11~<10 f t·Uerdl t' tk ,ld l, 1, PSpPc1,1lrrH·nl1! em 1Plr1c,,;10 ,1 ,1pl11 :rn,,;-10 d;1 lnlalidado dm; 

, (•1 ur•,o~ do I llll(Jdi .,1:r;I0 cxPrr.,rlo•, [H:lo t ,ACS/1 UNI )1 fi . 

Art. 4°. e ornpd•· n'> JH:nl1ca n11;11lr: ,1 1J CAL'J/í UNUI B, ',Otrt p1ejU Í/n dr> di r_, fJO'.>to 11 0 

,ri ~:: ,1c1 l ,·1 f edt I dl n' 11 11 '\í:.!0~0 

el ,borcH p,ut•cer r:,obr(; ,i•, prr•c;1,u,,o{•', d•· r,cml,1<,, c.ori forn H! pmv,:;lu no pi-ffÚ!Jrafu 

u111r o do ,irt '! 1 dr1 L "' Feder;1I n'' 1'i 11 l rfn :1.070; 

li - •,up• •rv1c,1on.ir <J e,~ , 1•,u (.; 1,cul.Jr ,mu,1f 1J :1 ,,1:11Jut .J<1 .J<> da pr rJ p<J ~; l ._i <Jrç:Jrn< .. m té'l rié.l 

- : 
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=- r _:i :: ..,,.. .: ::e e:.: :e a~:se;-..'ar o regu ·ar e tempestivo tra tamento e encaminhamento dos 

: =-=: s :::s:2.: s: : ::s e .- '"a- :e •:s ::,..e aIIcerça'll a operacionalização do Fundeb; 

- :::.:~::a-,.a·-= •s::a .:a· a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do 

=·:;·2.·~2. '.::: :,..2. :e :..e:::: a:: T,arsporte co Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos 

S s:e ~ es : e E,.. s ,.. .: :::-:::ra .:..:e'lC rnerito à Educação de Jovens e Adultos (PEJA); 

, - =::;~::a" ,..ar e .-sca zar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos 

:::·:;·a""as ,..a: :,..2 s ::J ;e .erro federal em andamento no Município; 

. - ·e:::::.e· e ara saras prestações de contas referentes aos programas referidos nos 

rc s:s , e , :es:e ar. go formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses 

re.:: ... ·s::s e e,.. :.õ..,.., '""ancc-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE; 

• 1 - e,c.arr -a· .:s •eg,stros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 

a:-2 z:3,::s ·e a:., :s a::s •ec,ysos repassados à conta do Fundeb; 

, I! - a~-ª zar : ·eg 'Tlerito interno observado o disposto nesta lei. 

Art. 5°. 'J '.:ACS FJ~.DEB de ,era elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer 

re-'erer:e a cres:a~-:: ce :Jntas jcJs recursos do Fundeb. 

§ 1 º. C oa•e,:er ce ,.e ser apresentado em ate 30 (trinta) dias antes do vencimento do 

prazc 'Je aç;reserta,.ão ja prestaçao de contas pelo Poder Executivo junto ao Tribunal de 

Contas 

§ 2º. A ara Ise da aplicação dos recursos descritos nos incisos Ili e IV do art. 3° desta 

lei. de 1era •esoe tar 'JS respect· 10s praLos definidos em legislação específica ou termos dos 

co'1vênios ce,eoracos pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 6°. O CACS. Fur~DEB poderá, sempre que julgar conveniente: 

1 - apresentar ao Poder Leg1slat1vo e aos órgãos de controle interno e externo, 

marl'festação formal acerca aos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do 

Fundo. ca'1do ampla transparência ao documento em sítio da internet; 

li - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Dirigente da Educação 

Púo,ica Muni6oal ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de 

recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada 

apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

Ili - reqLisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para fornecimento 

,.,ão superior a 2C 1vinte) cias, referentes a: 

a) lic1tação empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com 

recursos do Furdo; 

b) folhas ae pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos 

ser.1;dores em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino e a indicação do respectivo nível, 

Rua JOsé Barradas, 95 - Gameleira - PE 
c NPJ: 1, .. ✓, .9o2,0o01-47 I Fone: (81 ) 3679-1295 

www.gameleira.pe.gov.br 
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:a - ~ :: • - ~ =- \::5'cC€ e_ rn-=n~o a -iue se encontrarem vincu lados ; 

e) - - r , e-- :s.::: 2' _ -:r as ,:e, .... as inst tu1ções comunitanas, confess1ona1s ou filantrópicas 

d/: _:·::s ,.,,-:,.....,açoes ,..,e.:essar as ao desempenho de suas funçoes; 

, - ·ea za· . s ·35 cara .enflcar 1n loco entre outras questões pertinentes: 

a) : :ese" ,e , ~er.:J 'egLlar de obras e serviços realizados pelas instituições 

"=S:_ ar-:s :,::,..,.. 'E:-·s.:s ~::: cu,...deb 

bJ a a:e:_a;ã:; cc ser.iço de transporte escolar; 

C} a -· zaç.ã: em oerief1c10 da Rede Municipal de Ensino, de bens adquiridos com 

r-=::_·s::s ::: ::_,.:8b ca·a esse ',rn 

Art . 7°. :::. -:;.cs ~UNOEB sera const1tu1do por. 

1 • ,..,- er"cr-:s : \ .. ares na seguinte conform1dade· 

a) ':2 ~-; s rev'=st:'ltanres ,fo Poder Exücul1vo, sendo pelo menos 1 (um) deles da 

Se:re:c:· 3 '.' ... , e; oa ci:: ErJucaçao 

b) ~, _,.... '€":ore-sentante do<; rrufessores ua educação básica pública que atuam na 

Rece 1. ◄_,... s pa ª'= En~ "IJ 

e) O· 1 L m J re~resenléJntH dos rl1rf..:tores das escolas púb licas da Rede Municipa l de 

d) C 1 J"" J representante dos -,erv1dores tecrnco-administrativos das escolas da Rede 

~.1t..n c1pa, de Ers no 

e) '.J2 do1s1 representantes dos pais/responsáveis de alunos da Rede Municipa l de 

Ensino. 

f) 02 (drnsJ representantes dos estudantes da Rede Municipa l de Ensino; 

g) O 1 /um J representante do Conselho Municipal de Educação (CME); 

h) 01 (um) representarte do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 

de Ju'ro de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - , indicado por seus pares; 

i) 02 (do1sj representantes de organizações da sociedade civil; 

j) 1 L!mJ representante das escolas do campo; 

k) 1 r JmJ representante das escolas indígenas; 

1) 1 ~um) r€presentante das escolas qui lombolas. 

li - rie'Tibros suplentes: para cada membro ti tular, será nomeado um suplente, 

representarite da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que 

. . ,. , . -~!:7!; ~. ::;;~~~-r~~1-:s~r _; ~~~ '\:i-.: /-~~ :J.·,/:rf ~/t;··-J~.;---, , .. ?r::1f!::f.Jt.~;-:··:·:~~~T;'.; ·;-~~ 
,

1Ru~1J~friradai:t~~~:_< G
0
arri~l~ir_t.3 •P~ ,!·;:,·1r • · . . 

CNPJ: 11:343.902/0oOT-47 j Fone: {8Jl-36'l~~ 1~95 
\~ ~ameleira.P-e.gov.pr. · . .· . 

u ~ · • _:-"•·-~-~-.Ii'L L 0
.;.'.•., .. _ •- •• ~~ ·.".-1, ,.,( i• ~ ;.,...,..1?'v,-à'~,;i!ít-.l":(. 
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s_:: :,: · __ ·2. : : ~- a· e~ ~=~S .,,..e::.: rri::r,os temporanos. prov1sorios e em seus afastamentos 

::::··-:. :s :::-.:::s 3,..:e3 ::::; ·---: jo manaato. 

Paragrafo único. \ia !"1 cctese de iriex1stencia de estudantes emancipados, a 
·e::·ese-:2;3::: -=:::_::s,..: :::.:e·2 2:sr,1 ~3.,h3r 3s reuniões do conselho, com direito a voz. 

Art. 8°. ?c·3 .-- ,..s :a re~esentação disposta na alínea "i", do inciso I do Art. 7°, as 

: ·;a.,.. za;::e:: :a s:: e::a::e :1., de1,erào atender as seguintes condições: 

- ss• ::::0:s2::a __ - ::: ::2 ::e ereto pr:vado sem fin s lucrativos, nos termos da Lei Federal 

! - :ese,.. , : . '2' ô'.., :õo€s ,:11·ec1onadas ao Município; 

.H - es:a· €~ '_r: ramento há no mínimo 01 (um) ano da data de publicação do 

E::: ta ::e es::-: ,..e ::s recrEseitantes: 

- ::ese,-. e . era: , :::iaGes rE:lac10'1adas a educação ou ao contro le social dos gastos 

p~c 

. - rãc. '; .... •a· -x,., ') cene"C é.lí a de rt:!cursos fiscalizad os pelo CACS/FUNOEB ou 

con--o cor.t'at2'.:'.a CE: e ;:; ::,::er E tecut vJ Mun,c pai ou seus órgãos, a título oneroso. 

Art . 9~. :: :arr rrc€C1CL::i de intE::grar o CACS/FUNDEB· 

1 - 8'.a ::>,e'e.~c a o a, \/íce -Prefe1to(a) e os Secretários Municipais, bem como seus 

côriJuges e paren~es consa"gu1neos ou af,ns . até o terceiro grau; 

li - o :esoure,ro contador ou func1onáno de empresa de assessoria ou consultoria que 

prestem sen;,ços re.ac CJ'1ados a administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, 

bem como cônJuges. parentes consanguíneos ou afins desses profissionais , até o terceiro 

grau 

Ili - estudantes que não seJalT' emancipados 

IV - respo11sáve1s por alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a ) exerça,..., cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito 

aos órgãos do Poder Execunvo: 

b) pres:em ser, ços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. 

Art. 1 O. Os membros do CACS/FUNDEB, observados os impedimentos previstos no 

Art. 9° desta Lei serão indicados na seguinte conformidade: 

l - oelo(a) Prefeito(a). quando se tratar de representantes do Poder Executivo; 

li - oelo con,un~o cos estabelec imentos ou entidades de âmbito municipal, quando se 

tratar dos representantes dos diretores .. pais de alunos e estudantes, conforme o caso, em 

processo eletivo organizado para esse fim , pelos respectivos pares; 

! li - pelas entidades sindica is da respectiva categoria, quando se tratar dos 
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- == a 3: .,~_.:;-:=; \ 1 _ - : :.-2 .:;,;; '.=:-.:r .. =1ção p0r meio de processo eletivo amplamente 

- - ;-:: = _:::--=-,~::.=~ ê:~ .:.:r.s :êes prev stas no Art. 8° desta Ler, quando se tratar de 

- == -= ~~-=::- .::: s:: :;·::::-:: .: . -= se rieces sâno de segmento de estudantes e seus 

Paragrafo unico. ; s rc : ações dos Conselheiros ocorrerão com antecedência de, no 

- ~ - : .. - . -~e : as : .: 'e!'l";; ~o e.:: mandato dos conselheiros ja designados. 

Art . 1 ~. : :,-.· : e:e ~: ::iocer Executivo designar, por meio de ato legal especí fi co, os 

.. = ::: e :: ::- : :s ~.'. -:3 ;::~ \JcB em con•orm1dade com as 1ndicaçoes referidas no Art. 7º 
- - -· - --.... - ----- - --

Art . 12 . : ;: ,es ~e~· -= ~ J \: 1ce-Pres1dente do CACS/FUNDEB serão eleitos por seus 

c2·e~ -= ~ ·e _- á: : : ::. e; aj: ros termos pre1.1stos no seu regimento interno. 

Paragrafo uni ce = cc3rr 1ripec1dos de ocupar as fu nções de Presidente e de Vice

:> €: :; ~e" :-:: :_a= - -= · '-::C ' '::,-::•1:ant-= do Poder Executivo no colegiado. 

Art. 13. :.. a· _a,;a J :: ..1':> rr ernbros Jo CACS FUNDEB: 

- Sê'â :or s -::e ·3 :a ;i• ,1 :,H.:e de rele'.,mte interesse socia l; 

il - as :, eg .,ra 1se11ç30 rJa oongatonedade de testemunhar sobre informações 

re-:.ec das :~ c;res:adas ~m razao Or..J exérc1c10 de suas atividades e sobre as pessoas que 

hes cc,r.'a·ern ()..1 se es rF:ceoerem 1nformc1ções 

I' . - 5era CC!"'IStderada rJ1;i de etet,vr) exercic10 dos representantes de professores, 

c:re:c,es e 5e~, ~:: -es das escolas públicas em at1v1dade no Conselho; 

✓ - :eca nc :aso dos conselhe1rus representantes de professores, diretores ou 

ser: do 0 es das escoas púb cas no curso do mandato 

a a exoneração de ofício. demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 

~ransferên c a "\ ck .. ntána de estabe!ec1rncnto de ensino em que atuam; 

b I o afastamento :nvoluntário e injustificado da condição de conselheiro antes do 

~érrn no do mardato para o qc1al tenha sido designado; 

~:i - , eda no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no 

Conselr ::, r"J cJr!::o co mardato, a atribu ção de falta injustificada nas atividades escolares, 

se"do-lhes asseguraaos os di re itos pedagogicos. 

Art. 14. O rn anda~o dos conselhei ros no CACS/FUNDEB terá duração de quatro anos, 

vedada a recondução para o próximo mandato. 

§ 1°. Exceociora1mente. o primeiro mandato dos Conselheiros do CACS/FUNDEB, 

' .,;:.-,,,:,q~~"'.' ' ---.·;,, , ' .. : ' 

R'ua José)Bar.radas,-9s·-·cameleira ~ PE . 
cNPJ: 11.343.902/0001-47 f Fon~: (61) 3679-1295 

~..gameleira.pe.gov.br 
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_,..,-:>.=::s · :: ·-e,r-- :s :::s:;:; - -= :era r,: ::J ern a:e 31 de de::embro de 2022 . 

§ 2~. :=-:::=·3 3~s 2·'....a s ·~ernbros jo CACSiFUNDEB exercer as funções 

;;:_-:ê--3--=-·= = :2 .::-:·.: e c·e, s:as na leg,slaçao ate a assunção dos novos membros 

:: e;:::: - :,......-:=.:1::s ··:s :=fT;'OS cesta Le,. 

Art. 15. :. 5 ·::-- :-es :.: C:.\CS FuN0EB serão realizadas, ordinariamen te. a cada 

~ ~-e5··s :::;:·2 =-2 sa· 3 . a :ar e .a ca· 0 S1ope ou em cará ter extraordinário por convocação 

: .: ::;-=s :e - -'2 = - .:s ·=-~ :s Jefn :os nu Reg1rrento Interno. 

§ P . ..'..s ·-=- :::s se·ã:- •e3!.zacas er1 pnmeIra convocação, com a maioria simples 

::s --e~:·:s :: :: ..'.. :3 =_\:: .::a OL em segJnda convocação, 30 (trinta) minutos após, com 

§ 2 ~ . .:.s :e -::-;;·a,.:ts ::,Erd'.: aprovadas pela maIona dos membros presentes, cabendo 

2.: :::;,:::s :E-·:: : . :::: =-= : _a e =ic.- r.os cdsos em quf' o 1ulgamento depender de desempate. 

Art . í 6. J-E , ::f':: , ;:; _ ~e::r E <..,t.u:1v j Mun c1µ,1I nrnnter permanentemente, em sítio na 

.":~·-e: ,...•::.~'ê;.:.-=s a· _a zaca,, "obre 1 onipo5Içno e o funcionamento do CACS, contendo 

- ::::; ,. : 1~Es : ... ~ ': ... -E t'c-1rr.,<:, e d 1s er·t1tlc1des ou segmentos que representam: 

1 - :: : :•~e : -:: '=·,r :c ou JUtru e.anal dt: contato direto com o Conselho; 

. - o~:·cis c-:c 'reretos produz1oos pelo Conse lt10. 

Art. 17. O reg rPen:o inter'1o do CACS/FUN0 EB deverá ser atualizado e aprovado no 

pra.::::c ,....,3x ,..,...0 ce a~e 30 mrta d as apos a pos5e dos Conselheiros . 

Art . 18. Esta Le• er.~ra em 11gor na data de sua publicação . 

Art. 19. ~e ,~a'T'-se as d1spos,ções em contrá rio , especialmente as contidas na Lei 

ri.Ln : ::ai n; ' '64 .je 2 1 de dezembro de 2017 
PRffffiUIU .•,WNIOPAL OA GAMEWR,! , . 
, d R;i, . G d 1• Gamele1ra /PE , 31 de maio de 2021. 
~eon ro 1ue1ro ornes e L1mo 

- ), Pre feitG , ? 
---;.., o - e---- '- r . ;.,,,- ~. - ti > ,-1-,-4,.__J..... 

LEANDRO RIBEIRdGOMES DE UMA 
p.-e•e !o do Mu111cíp10 da Gameleira 

Rua José Barradas, 95 - Ga~ ~l; j: { ~~-'. ·:.- . 
CNPJ: 1l.343.9o2,000l-47 j Fone: (81) 3679-1295 
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