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ESTADO DE GOIAS

C6mara Municipal de
CNPJ - 02.483530/000 1 -63

Santa F6 de Goi6s

Avenida Araguaia n" 1157 - Setor Central
Telefax- (062)33 85 -1225

Santa F6 de Goi6s - GO

A

AUTOGRAFO LEI No. 3s0/02 santa F6 de Goids, 21 de Agosto de
2007.

"pispde sobre a criagdo do Fundo de Manutengdo e Desen volvimento da
Educagdo Basica e Valorizagdo dos Profissioniis da Educaqdo-FuNDEB,
na forma prevista pelo att. 60, do Ato das Disposig6es ionstitucionais
Provisorias, e dd outras provid6ncias.,'

Fago saber que a cdmara Municipat de santa F6 de Goi6s -Estado de Goi5s, ApRovou e Eu prefeito Municipa! sANcloNo a
seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DTSPOSTQOES GERATS

Art. 1s E instituido, no dmbito do Poder Priblico Municipal o Fundo
9" [unytengdo e Desenvolvimento da EducagSo BSsica e de Valorizaqdo
dos Profissionais da Educagao - FUNDEB, de natureza contdbil, nos termos
do art. 60 do Ato das Disposig6es constitucionais Transit6rias.

Art. 2a o Fundo destina-se a manutengdo e ao
desenvolvimento da educagSo b6sica e a remuneragdo tondigna dos
trabalhadores da educagSo, observado o disposto na lUeOiOa Provis6ria no
339 de 28 de Dezembro de 2006.

CAPITULO II

DA COMPOSIQAO F|NANCE! RA

SegSo I

Das Fontes de Receita dos Fundos

Art.3s O Fundo ora criado serd composto de percentuais
constitucionais das seguintes fontes de receita:

| - imposto sobre transmissdo causa mortis e doag5o de
quaisquer bens ou direitos, previsto no art. 155, inciso I, da Constituicao;
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ll - imposto sobre operag6es relativas a circulagdo de
mercadorias e sobre prestag6es de servigos de transportes interestadual e
intermunicipal e de comunicageo, previsto no art. 155. inciso ll, combinado
com o art. 158. inciso lV. da Constituicio:

lll - imposto sobre a propriedade de veiculos automotores,
previsto no art. 155, inciso lll, combinado com o art. 158, inciso lll. da
ConstituigSo;

lV - parcela do produto da arrecadagSo do imposto que a UniSo
eventualmente instituir no exercicio da competdncia que lhe 6 atribuida
pelo inciso ldo art. 154 da Constituicdo, prevista no art. 157, inciso ll. da
Constitui96o;

V - parcela do produto da arrecadagSo do imposto sobre a
propriedade territorial rural, relativamente a im6veis situados nos
Municipios, prevista no art. 158. inciso ll. da Constituigio:

Vl - parcela do produto da arrecadagSo do imposto sobre renda
e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados, devida ao Fundo de Participagdo dos Municlpios - FPM,
prevista no art. 159, inciso I. allnea "b". da Constituigdo e no Sistema
Tributdrio Nacional de que trata a Lei no 5.172. de 1 966;

Vll- receitas da dfvida ativa tribut5ria relativa aos impostos
previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente
incidentes.

Vlll- Alem dos recursos mencionados nos incisos do caput, o
Fundo contard com a complementagSo da Unido, nos termos da Medida
Provis6ria no 339/2006.

CAP1TULO III

DA DTSTRTBUIQAO DOS RECURSOS

Seg6o I

Das Disposig6es Gerais

n
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Art. 40. A distribuigSo proporcional de recursos do Fundo Ievar6
em conta as seguintes diferengas entre etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento de ensino da educag6o bSsica:

I - creche;

ll - pr6-escola;

lll - s6ries iniciais do ensino fundamental urbano e rural;

IV - s6ries finais do ensino fundamental urbano e rural;

V- ensino fundamental em tempo integra!;

Vl - ensino m6dio;

Vll - ensino m6dio em tempo integral

Vlll - ; ensino m6dio integrado d educagSo profissional

!X-;educagdoespecial

X - ; educagio de jovens e adultos com avaliagSo no processo;
e

Xl - educagSo de jovens e adultos integrada a educagEo
profissional de nlvel m6dio, com avaliagSo no processo.

CAPITULO IV

GESTAO DOS RECURSOS

Art.so. Os recursos dos Fundo serSo repassados
automaticamente para contas finicas e especlficas do Municfpio,
vinculadas ao respectivo Fundo, instituidas para esse fim e mantidas na
instituig6o financeira de que trata o art. 93 da Lei no 5.172. de 1966.

estaduais
humanos,

Art. 60. O Municipio poder6 celebrar convCnios com 6rg5os
de educagSo visando transferdncia de alunos, recursos
materiais e encargos financeiros, acompanhados da



ESTADO DE GOIAS

Cflmara Municipal de Santa F6 de Goi6s
CNPJ -02.483.530/0001-63 Telefax- (062)3385-t225
Avenida Araguaia n' 1157 - Setor Central Santa F6 de Goi6s - GO

n

transfer6ncia imediata de recursos financeiros correspondentes ao
nfmero de matrlculas assumido pelo ente federado.

Art. 70. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponfveis
nas contas espec[ficas do Fundo, cuja perspectiva de utilizagSo seja
superior a quinze dias, deverSo ser aplicados em operag6es financeiras de
curto prazo ou de mercado aberto, Iastreadas em titulos da divida p(blica,
junto d instituigSo financeira respons6vel pela movimentagdo dos recursos,
de modo a preservar seu poder de compra.

Par6grafo (nico. os ganhos financeiros auferidos em
decorrdncia das aplicag6es previstas no caput deverSo ser utilizados na
mesma finalidade, e de acordo com os mesmos crit6rios e condigoes
estabelecidas para utilizagSo do valor principal do Fundo.

CAPITULO V

DA UTTLTZAQAO DOS RECURSOS

Art.80. Os recursos do Fundo, inclusive aqueles oriundos de
complementagEo da Unido, serSo utilizados pelo Municlpio, no exerclcio
financeiro em que lhes forem creditados, em ag6es consideradas como de
manutengdo e desenvolvimento do ensino para a educagdo bSsica
p0blica, conforme disposto no art. 70 da Lei no 9.394. de 20 de dezembro
de 1996.

S 1e os recursos poderdo ser aplicados pero Municipio
indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabetecimento de
ensino da educagSo b6sica nos seus respectivos Ambitos de atuagdo
prioritdria, conforme estabelecido
Constituicflo.

nos SS 2o e 3o do art. 21 1 da

S 2e At6 cinco por cento dos recursos recebidos d conta do
Fundo, inclusive relativos a comptementagEo da Uni6o poderdo ser
utilizados no primeiro trimestre do exercicio imediatamente subseqtiente,
mediante abertura de cr6dito adicional.

Art.90. Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais
totais dos Fundos serSo destinados ao pagamento da remuneragSo dos
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profissionais do magist6rio da educagSo bdsica em efetivo exercicio na
rede pfblica.

ParSgrafo [nico. Para os fins do disposto no caput, considera-
SE:

| - remuneragSo: o total de pagamentos devidos aos
profissionais do magist6rio da educagdo, em decorr6ncia do efetivo
exercicio em cargo, emprego ou fung6o, integrantes da estrutura, quadro
ou tabela de servidores do Municipio, conforme o caso, inctusive os
encargos sociais incidentes;

ll - profissionals do magist6rio da educagdo: docentes,
profissionais que oferecem suporte pedag6gico direto ao exerclcio da
doc6ncia, incluindo-se diregSo ou administragSo escolar, planejamento,
inspegdo, supervisSo, orientag6o educacional e coordenag6o pedag6gica;
e

lll - efetivo exercicio: atuagdo efetiva no desempenho das
atividades de magist6rio previstas no inciso ll, associada d sua regular
vinculagSo contratual, tempor1ria ou estatutilria, com o ente governamental
que o remunera, nio sendo descaracterizado por eventuais afastamentos
tempor6rios previstos em !ei, com 6nus para o empregador, que n6o
impliquem rompimento da relagdo juridica existente.

Art. 1Oo. E vedada a utilizagSo dos recursos dos Fundos:

| - no financiamento das despesas n6o consideradas como de
manutengSo e desenvolvimento da EducagSo Bdsica, conforme o art.71
da Lei no 9.394, de 1996; e

ll - como garantia ou contrapartida de operagOes de cr6dito,
internas ou externas, contraldas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Municfpios, que ndo se destinem ao financiamento de projetos,
aq6es ou programas considerados como agdo de manutengSo e
desenvolvimento do ensino para a educagSo b6sica.

CAPITULO VI
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DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL,
CoMPROVAQAO E

FtscALtzAQAo DOS RECURSOS

Art. 1 10. o acompanhamento e o controre social sobre a
aplicagEo dos recursos do Fundo serSo exercidos, pelo Conselho Municipal
do Fundeb instituido especificamente para esse fim.

S 1n O Conselho ser6 criado por legislagSo especffica, editada
no dmbito do Governo Municipal, constituido por no minimo oito membros,
observados os seguintes crit6rios de composigdo:

a) um representante da secretaria Municipal de Educag6o;

b) um representante dos professores da educagSo bSsica
p0blica;

c) um representante dos diretores das escolas p0blicas;

d) um representante dos servidores t6cnico-administrativos das
escolas p0blicas;

e) dois representantes dos pais de alunos da educagao b6sica
priblica; e

f) dois representantes dos estudantes da educag5o b6sica
priblica.

$ 3e Os membros dos conselhos previstos no caput serdo
indicados at6 vinte dias antes do t6rmino do mandato dos consetheiros
anteriores:

| - pelos dirigentes dos orgdos municipais e das entidades de
classes organizadas, nos casos das representag6es dessas instdncias; e

ll - nos casos dos representantes dos professores, diretores,
servidores, pais de alunos e estudantes, pelos estabelecimentos ou
entidades municipais, em processo eletivo organizado para esse fim,
pelos respectivos pares.
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s 4n rndicados os conserheiros, o poder Executivo Municipardesignard os integrantes do conserho nrunicipal.

n

S 5n s6o impedidos de integrar os conselhos a que se refere ocaput:

| - c6njuge e parentes consangUineos ou afins, at6 terceiro grau,do Prefeito e do vice-piefeito, e dos .""Ietarios municipais;

lr - tesoureiro, contador ou funciondrio de empresa deassessoria ou consurtoria que prestem servigos reracionados aadministragdo ou controre inteino dos ,.""rrro, do Fundo, bem comoc6njuges, parentes consangrilneos il 
"fi;;, ate terceiro grau, dessesprofissionais;

lll - estudantes que ndo sejam emancipados; e

lV - pais de alunos que:

a) exergam cargor oy fungOes p0bricas de rivre nomeagdo eexoneragSo no dmbito dos orgSos do respectivo poder Executivo gestordos recursos; ou

b) prestem servigos terceirizados, no dmbito do poder Executivoem que atuam os respectivos consethos.

S 6n O presidente do conselho previstos no caput ser6 eleitopor seus pares em reunia0 do colegiado, sendo impedidl-d" o"rpr=
Iynq?g o representante do governo gestor dos recursos do Fundo noMunicipio.

s 7n o conselho do Fundeb atuarl com autonomia, semvinculagdo ou subordinagdo institucional ao Poder Executivo tocal e seraorenovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

s 8n A atuag6o dos membros dos conselhos dos Fundos:

I - n6o ser5 remunerada;

ll - 6 considerada atividade de relevante interesse social;

n
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lll - asseqYta isengSo da obrigatoriedade de testemunhar sobre
Il3,Hi:::^r"^1*]ll , 

ou prestaoas "", ir=ao do exerclcio de suas

n

n

;r* ii":ffir,],.H';;deles receberem informag6es; e

lV - veda, quando os conserheiros forem representantes deprofessores e diretores ou de servidores das escolas priblicas, no cursodo mandato:

a) exoneragS0 0u demissS0 do cargo. ou emprego sem justa
jlrXT, ou transferencia involunt6ria do estaneiicimento a" lisino em que

b) atribuigdo de falta
atividades do conselho; e

c) afastamento involuntSrio e .injustificado da condigdo deconselheiro antes do t6rmino do manoaio para o quar tenha sidodesignado.

$ 9e Ao conserho incumbe, ainda, supervisionar o censoescolar anual e.a elaboragSo da proposta orlamentdria anuat, no ambitode suas respectivas esferis governamentais de atuagdo, com o objetivode concorrer para. o regula, i tempestivo tratamento e encaminhamento

ffiffd"s 
estatlsticos e financeiros que aliceriam a operacionalizagdo do

s 10. o conserho do Fundeb ndo contar6 com estruturaadministrativa propria, incumbindo ao naunicipio garantir infra-estrutura econdig6es materiais adequadas a execugao ben-a oas com[et6ncias doconselho e oferecer ao Minist6rio da Educagao os dados cadastraisrelativos d sua criagdo e composigdo.

Arl' 12o.. Os registros contdbeis e os demonstrativos gerenciais
mensais, atualizados, retativos aos recursos repassados e recebidos d contado Fundo, ficar6o permanentemente a disposigdo oos consethosresponsdveis, bem como dos 6rg5os federais, estaduais e municipais decontrole interno e externo.

injustificada ao servigo, em fungdo das
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julgar .onrlffirafo 
tinico' o conselho Municipal poderd sempre que

 

I - apresentar, ao poder Legisrativo tocar e aos 6rg5os decontrole interno e externo, manifestaiao iormat 
"."i"" 

-oo, 
registroscontSbeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

ll - por decis6o da maioria de seus membros, convocar osecretdrio de Educagao.competente, o, ,"ridor equivatente, para prestaresclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execugao das despesas doFundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo n'osuperior a trinta dias.

Art' 13o' A fiscalizagSo e o controle referentes ao cumprimentodo disposto 'g^@iriii, L ao disposto na MedidaProvisoria 339/2006, especialmente em relagdo d aplicag6o da totalidadedos recursos do Fundo, ser6o exercidos:

| - pero 61950 de controre interno do Municipio;

ll - pelo Tribunal de Contas dos Municlpios do Estado de Goidse

lll - pero Tribunat de contas da Unido, no que tange dsatribuigoes a garqo.go: orgios federais, Lspeciatmente bm reragdo dcomplementagdo da Uni6o.

Art' 14o. O Municipio prestard contas dos recursos do Fundoconforme os procedimentos 
. adotados f"ro" Tribunais de Contascompetentes, observada a regulamentag60 aplicSvet.

Pardgrafo rinico. As prestag6es de contas serao instruldas comparecer do conselho responsdvel, qu-e devera ser apresentado ao poder
Executivo respectivo em at6 trinta dias antes do vencimento do prazo paraa apresentagS0 da prestagS0 de contas prevista no caput.

/1

CAPITULO VII

DAS DtSpostQOES FtNAtS E TMNSTTORAS

SegSo I
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Das Disposig6es Finais

n

Art' 15o' o municipio dever6 implantar planos de ca'eira eremuneragao dos profissionais da 
"ou.rdo'b6ri"r, i" ,ioo"a assegurar:

| - a 
. remunerag,o 

.condigna dos profissionais em efetivoexercicio na educagao basica da ,"OE p,:OlL"r]

ll - o estimulo ao trabalho; e

lll - a melhoria da qualidade do ensino.

Pardgrafo (nico. os pranos de carreira dever6o contemptarcapacitagao proflssional especialmente voltaoa d formag6o continuada,com vistas d melhoria da qualidade do 
"n"ino.-

Art' 160' Fica autorizado a abertura de cr6ditos adicionaisespeciais e suplementares por ato do Poder Execufivo trrtunlcipal at6 ovalor de 25o/o da receita prevista no orgamento municipat para o exerclciode 2.007, destinados a ihplementagdo e manutengdo dos programas dedesenvolvimento do ensino bdsico pievisio r" rrt. 40 dapresente lei.

Pardgrafo unico - os programas a serem criadosPoder Executivo deverdo ser inctuiios no prano prurianuar
Diretrizes Orgament6rias do municlpio.

Art. 17o. Esta Lei entrard em vigor na data de suarevogando-se as disposigOes em contrdrio]

Gabinete do Presidente da Cdmara Municipal de Santa F6 deGoi6s, aos vinte e um dias do m6s de Agosto de dois mir e sete(21t08t2007). €

por ato do
e Lei de

publicagSo,

Benunes Alves Pereira
-Presidente da c6mara-
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PARECER

A Comissdo de Constituigdo, Justiga e Redag,o,ap6s analisar criteriosamente o Projeto de Lei no 350/07 de autoria doPrefeito Municipal' Que "Dispde sobre a criagdodo Fundo de Manuteng,oe Desenvolvimento da Educagdo B6sica e varori zagdodos profissionais
da Educag6o-FtINDEB, na forma prevista pelo art. 60, do Ato dasDisposigdes constifucionais provis6rias, e ddoutras provid6ncias,, , dd oseu parecer Favoriwel ao referido projeto de Lei.

Somos Favoriiveis.
,itr o nosso parecer.

Sala das Comi o de 2007.

Jos6 da S va #r
A 1,, .'-,

of !o-r

n
vlore
te-

da Si

r-
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ilva

': r.(t..\-'4

'F';'r,.r;i. .l.,

- 2o Relator-
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coMrssAo DE FrNA*Co

PARECER

A Comissdo Finangas, Orgamento e Economia, ap6sanalisar criteriosamente o Projeto de Lei no 350/07 deAutoria do prefeitoMunicipar, que "Dispde sobre a criagdo do Fundo de Manutengdo eDesenvolvimenb da EducaEdo Bdsica e valorizagdo dos profissionais 
daEducagdo-FUNDEB, na forma prevista pelo art. 60, do Ato dasDisposig1es constitucionais provisirias, 

e dti outras provid,ncias,,, d6 0seu parecer Favor|vel ao referido projeto de Lei.
Somos Favor6veis,

E o nosso parecer.

Sala das Comissdes, I I de Junho de 2007.

rs (i:) )_J : 96. 1,O;7_.

celo N

^(--1Pffi * \f An0
Secredtiriit,1a l';t i-l'':" " ijcnt';

ir Moretti
-13 Relator -

Relator

lJ r ca lo:'=-.-
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PARECER

A comiss'0 de Educag,0, culfura e Assist.nciaSocial' ap6s analisar criteriosamente o projeto de Lei no 350/0 7 deAutoriado Prefeito Municipar, que *Dispde 
sobre o criagdo do Fundo deManutenqdo e Desenvolvimefio da Educagdo Bdsica e valorizagdo dosProfissionais da Educagdo-F(JNDEB, 

na forma prevista pero art. 60, doAto das Disposigdes constitucionais provisirias, e dd outuasprovid€ncias " 
' d6 o seu parecer Favo r'verao referido projeto de Lei.

Somos Favor6veis,

E o nosso parecer.

Sala das Comissdes, I 1 de Junho d,e 2007.

Rona odrigues
te-

-1o Relator -

A

ic e incluift,
" do sess6o

t. i .aa l-p.!.-

J lO" t

)r-
A

-l2o Rela
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coMrssAo DE oBRAS E sERvrqos puBl,rcos

PARECER

A Comissdo de Obras e Servigos pfblicos, ap6sanalisar criteriosamente o Projeto de Lei n" 350/0 7 deAutoria do prefeito
Municipal, que "Dispde sobre a criagdo do Fundo de Manutengdo eDesenvolvimento da Educagdo Bdsica e valorizagdo dos profissionais daEducagdo-FUNDEB, na -forma prevista pelo art. 60, do Ato dasDisposigdes constitucionais provisbrias, e dd outras provid€ncias,, d6 oseu parecer Favor6vel ao referido projeto de Lei.

Somos Favor6veis,

E o nosso parecer.

Sala das Conrissdes, 20 deAgosto de 2007.

,a

-4yf,^d,* W,* Vd;y,Nelidia Neres Fer.elra de Ararfljo
-Io Relator _

iO a8 o?

Antdnio Carlos da
2o Relator-

I

t.+

e I(ssis Freire
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Rua S5o Domingos, Q 2 L. 17 - Setor Primavera

LEI No. 350/07 Santa Fe de Goi6s, 22 de Agosto de 2007 .

,,Disp6e sobre a criagdo do Fundo de Manutengdo e Desenu.olvimento

da 'Educagdo Basici e Valorizagdo dos Profissionais da Educagdo-

F:JNDEB, ffo forma prevista pelo art. 60, do Ato das Disposrgdes

Constitucionais Provisorias, e dd outras providdncias."

Fago saber que a Cfimara Municipal de Santa F6 de Goidts -
Estado de Goias, APROVOU e Eu Prefeito Municipal SANCIONO a

seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DISPOSIQoES GERAIS

Art. 1e E instituido, no imbito do Poder P0blico Municipal o

Fundo de ManutengSo e Desenvolvimento da EducagSo Basica e de

ValorizagSo dos Profissionais da EducagSo - FUNDEB, de natureza

cont6bil, nos termos do aft. 60 do Ato das Disposig6es Constitucionais

Transitorias.

Art. 2e O Fundo destina-se a manuteng60 e ao

desenvolvimento da educagao b5sica e d remuneragSo condigna dos

trabalhadores da educagao, observado o disposto na Medida Provis6ria

no 339 de 28 de Dezembro de 2006'

CAPITULO II

DA COMPOSIQAo FINANCEIRA

Seg6o I

Das Fontes de Receita dos Fundos

Art. 3e O Fundo ora criado ser6 composto de percentuais

constitucionais das seguintes fontes de receita:

| - imPosto
quaisquer bens ou
Constitui96o;

sobre transmissdo causa mortis e doagdo de

direitos, previsto no art. 155. inciso l, da



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS
. Rua S5o Domingos, Q 2 L. 17 - Setor PrimaveraY*

ll - imposto sobre operag6es relativas a circulagSo de
as e sobre prestag6es de servigos de transportes

nterestadual e intermunicipal e de comunicagSo, previsto no aft' 155'

inciso ll, combinado com o art. 158, inciso lV, da ConstituigSo:

lll - imposto sobre a propriedade de veiculos automotores,
previsto no art. 155, inciso lll, combinado com o art. 158, inciso lll, da

ConstituigSo;

lV - parcela do produto da arrecadagSo do imposto que a
Uniao eventualmente instituir no exercicio da compet6ncia que lhe e
atribuida pelo inciso ldo art. 154 da Constituicdo, prevista no art. 157,

inciso ll. da Constituic6o;

V - parcela do produto da arrecadagfio do imposto sobre a
propriedade territorial rural, relativamente a imoveis situados nos

Municipios, prevista no art. 158. inciso ll. da ConstituigSo:

Vl - parcela do produto da arrecadagfio do imposto sobre

renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos

industrializados, devida ao Fundo de ParticipagSo dos Municipios -

FPM, prevista no art. 159, inciso l, alinea "b", da ConstituiCdo e no

Sistema Tribut6rrio Nacional de que trata a Lei no 5.172. de 1966;

Vll- receitas da divida ativa tribut5ria relativa aos impostos
previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente
incidentes.

Vlll- Alem dos recursos mencionados nos incisos do caput, o

Fundo contar6 com a complementag5o da Unido, nos termos da

Medida Provisoria no 339/2006.

CAPITULO III

DA DTSTRIBUIQAO DOS RECURSOS

SegSo I

Das Disposig6es Gerais
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, flrt. 40. A distribuigSo proporcional de recursos do Fundo

levarS em conta as seguintes diferengas entre etapas, modalidades e

tipos de estabelecimento de ensino da educagSo b6sica:

I - creche;

ll - pre-escola;

lll - s6ries iniciais do ensino fundamental urbano e rural;

lV - s6ries finais do ensino fundamental urbano e rural;

V- ensino fundamental em tempo integral;

Vl - ensino m6dio;

Vll - ensino m6dio em tempo integral

vlll - ; ensino medio integrado d educagSo profissional

lX-;educagsoesPecial

X - ; educagSo de jovens e adultos com avaliagSo no

processo; e

Xl - educagSo de jovens e adultos integrada a educagfio

profissional de nivel m6dio, com avaliagSo no processo.

CAPITULO IV

GESTAO DOS RECURSOS

Art. 5o. Os recursos dos Fundo serSo repassados

automaticamente para contas fnicas e especificas do Municipio,

vinculadas ao respectivo Fundo, instituldas para esse fim e mantidas

na instituig5o financeira de que trata o art. 93 da Lei no 5.172. de 1966'

Art. 60. O Municipio poder6 celebrar conv6nios com 6rg6os

estaduais de educagdo visando transfer6ncia de alunos, recursos

humanos, materiais e encargos financeiros, acompanhados da

transferencia imediata de recursos financeiros correspondentes ao

numero de matriculas assumido pelo ente federado.
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Art. 70. Os eventuais saldos de recursos financeiros
veis nas contas espec[ficas do Fundo, cuja perspectiva de

utilizagSo seja superior a quinze dias, deverSo ser aplicados em
operag6es financeiras de cufto prazo ou de mercado aberto, lastreadas

em titulos da divida p0blica, junto ir instituigSo financeira respons6vel pela

movimentagSo dos recursos, de modo a preservar Seu poder de compra.

ParSgrafo Unico. Os ganhos financeiros auferidos em

decorr6ncia das aplicag6es previstas no caput deverSo ser utilizados
na mesma finalidade, e de acordo com oS mesmos crit6rios e
condigoes estabelecidas para utilizag6o do valor principal do Fundo.

CAPITULO V

DA UTILIZAQAO DOS RECURSOS

Art. 80. Os recursos do Fundo, inclusive aqueles oriundos de

complementagio da Uniio, ser6o utilizados pelo Municipio, oo

exercicio financeiro em que lhes forem creditados, em a96es

consideradas como de manutengSo e desenvolvimento do ensino par?

a educagSo b6sica publica, conforme disposto no art. 70 da Lei no

9.394. de 20 de dezembro de 1996.

$ 1e Os recursos poderflo ser aplicados pelo Municipio
indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento
de ensino da educagSo b6sica nos seus respectivos 0mbitos de

atuagSo priorit6ria, conforme estabelecido nos SS 20 e 3o do art. 211 da

ConstituicSo.

S 2e At6 cinco por cento dos recursos recebidos d conta do

Fundo, inctusive relativos d complementagdo da Uni6o poderSo ser

utilizados no primeiro trimestre do exercicio imediatamente
subseqUente, mediante abertura de credito adicional.

Art. 90. Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais
totais dos Fundos serSo destinados ao pagamento da remuneragdo
dos profissionais do magist6rio da educagSo bdsica em efetivo

exercicio na rede p(blica.

Par6grafo unico. Para os fins do disposto no caput,
considera-se:

t,$'
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t- remuneragSo: o total de pagamentos devidos aos
do magist6rio da educagflo, em decorrQncia do efetivo

exerclcio em cargo, emprego ou fung6o, integrantes da estrutura,
quadro ou tabela de servidores do Municlpio, conforme o caso,

inclusive os encargos sociais incidentes;

ll - profissionais do magist6rio da educagSo: docentes,
profissionais que oferecem suporte pedagogico direto ao exerclcio da

doc6ncia, incluindo-se diregio ou administragSo escolar, planejamento,

inspegSo, supervisdo, orientagSo educacional e coordenagSo
pedagogica; e

lll - efetivo exerclcio: atuagio efetiva no desempenho das

atividades de magist6rio previstas no inciso ll, associada ir sua regular

vinculagSo contratual, temp ordria ou estatut6ria, com o ente

ggvernamental que o remunera, n6o sendo descaracterizado por

eventuais afastamentos tempor5rios previstos em lei, com 6nus para o
empregador, que nio impliquem rompimento da relagSo jurldica

existente.

Art. 1Oo. E vedada a utilizagSo dos recursos dos Fundos:

I - no financiamento das despesas nao consideradas como

de manutengSo e desenvolvimento da EducagSo B6sica, conforme o

art. 71 da Lei no 9.394, de 1996; e

ll - como garantia ou contrapartida de operag6es de cr6dito,

internas ou externas, contraidas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou

pelos Municipios, que nao se destinem ao financiamento de projetos,

ag6es ou programas considerados como aqdo de manutengdo e

desenvolvimento do ensino para a educag6o b6sica.

CAPITULO VI

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL,
CoMPROVAQAO E

FlscALlzAQAo DOS RECURSOS

Art. 11o. O acompanhamento e o controle social sobre a
ConselhoaplicagSo dos recursos do Fundo serSo exercidos, pelo

Municipal do Fundeb instituido especificamente para esse fi\
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S 1e O Conselho sera criado por legislagSo especifica,
a no imbito do Governo Municipal, constituido por no minimo

o membros, observados oS Seguintes crit6rios de composigao:

a) um representante da Secretaria Municipal de Educagao;

b) um representante dos professores da educagSo b6sica
publica;

c) um representante dos diretores das escolas pfblicas;

d) um representante dos servidores t6cnico-administrativos
das escolas p(blicas;

e) dois representantes dos pais de alunos da educagSo

b5sica pUblica; e

f) dois representantes dos estudantes da educagao b5sica
priblica.

$ 3e Os membros dos conselhos previstos no caput ser6o
indicados at6 vinte dias antes do t6rmino do mandato dos conselheiros
anteriores:

| - pelos dirigentes dos orgSos municipais e das entidades
de claSSeS organizadaS, nos casos das representag6es dessas
instincias; e

tl - nos casos dos representantes dos professores, diretores,

servidores, pais de alunos e estudantes, pelos estabelecimentos ou

entidades municipais, em processo eletivo organizado para esse fim,
pelos respectivos pares.

S 4n tndicados os conselheiros, o Poder Executivo Municipal
designar6 os integrantes do Conselho Municipa!.

S 5n Sio impedidos de integrar os conselhos a que se refere

o caput:

I - c6njuge e parentes consangUineos ou afins, at6 terceiro
grau, do Prefeito e do vice-Prefeito, e dos secretdrios municipais;

\
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ll - tesoureiro, contador ou funcion5rio de empresa de
ou consultoria que prestem servigos relacionados a

administragSo ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como
c6njuges, parentes consangUineos ou afins, at6 terceiro grau, desses
profissionais;

lll - estudantes que n6o sejam emancipados; e

lV - pais de alunos que:

a) exergam cargos ou fung6es p0blicas de livre nomeagdo e
exoneragSo no dmbito dos 6rg5os do respectivo Poder Executivo
gestor dos recursos; ou

b) prestem servigos terceirizados, no imbito do Poder
Executivo em que atuam os respectivos conselhos.

S 6n O presidente do conselho previstos no caput ser6 eleito
por seus pares em reuniSo do colegiado, sendo impedido de ocupar a
fungSo o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no
Municipio.

S 7n O Conselho do Fundeb atuard com autonomia, sem
vinculagSo ou subordinagSo institucional ao Poder Executivo local e
serSo renovados periodicamente ao fina! de cada mandato dos seus
membros.

S 8n A atuagSo dos membros dos conselhos dos Fundos:

| - n6o ser5 remunerada;

ll - e considerada atividade de relevante interesse social;

lll - assegura isengio da obrigatoriedade de testemunhar
sobre informag6es recebidas ou prestadas em razdo do exercicio de
suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem
ou deles receberem informag6es; e

lV - veda, quando os conselheiros forem representantes de
professores e diretores ou de servidores das escolas p0blicas, no curso
do mandato:

\=-

*-
\
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a) exoneragao ou demissSo do cargo ou emprego sem justa
involunt6ria do estabelecimento de ensino emcausa, ou transfer6ncia

que atuam;

b) atribuigSo de falta injustificada ao servigo, em fungao das
atividades do conselho; e

c) afastamento involuntSrio e injustificado da condigdo de
conselheiro antes do t6rmino do mandato para o qua! tenha sido
designado.

$ 9e Ao conselho incumbe, ainda, supervisionar o censo
escolar anua! e a elaborag6o da proposta orgamentfuria anual, no
Ambito de suas respectivas esferas governamentais de atuagao, com o
objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e
encaminhamento dos dados estatlsticos e financeiros que alicergam a
operacio nalizagdo do F u ndo.

S 10. O Conselho do Fundeb n6o contar6 com estrutura
administrativa propria, incumbindo ao Municipio garantir infra-estrutura
e condig6es materiais adequadas i execugdo ptena das compet$ncias
do conselho e oferecer ao Minist6rio da Educagio os dados cadastrais
relativos d sua criagdo e composigio.

Art. 12o. Os registros contdbeis e os demonstrativos gerenciais
mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos d
conta do Fundo, ficardo permanentemente d disposigio dos conselhos
respons6veis, bem como dos orgdos federais, estaduais e municipais de
controle interno e externo.

Pardgrafo 0nico. o conselho Municipar poderd sempre que
julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo locar e aos 6rgdos de
controle interno e externo, manifestagSo formal acerca dos registros
contdbeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

ll - por decisdo da maioria de seus membros, convocar o
Secretdrio de Educagdo competente, ou servidor equivalente, para
prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execugdo das
despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em
prazo n6o superior a trinta dias.
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r Art. 13o. A fiscalizagdo e o controle
mprimento do disposto no art. 212 da constituigSo e

I\4edida Provis6ria 339/2006, e o
totalidade dos recursos do Fundo, serdo exercidos:

| - pelo 6195o de controte interno do Municipio;

ll - pelo Tribunar de contas dos Municrpios do Estado de
GoiSs e

lll - pelo Tribunal de contas da Uniio, no que tange is
atribuigOes a c_arg9 dos 6rgoos federais, especialmente em relalao a
complementagdo da Unido.

Art- 14o. O Municipio prestard contas dos recursos do Fundo
conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas
competentes, observada a regulamentagdo apticdvel.

Pardgrafo 0nico. As prestag6es de contas serdo instruidas
com parecer do conselho responsdvet, que dever6 ser apresentado ao
Poder Executivo respectivo em ate trinta dias antes do vencimento do
prazo para a apresentagS0 da prestagS0 de contas prevista no caput.

CAP1TULO VII

DAS D|SPOS|QOES FtNAtS E TRANSTTORTAS

SegSo I

Das Disposig6es Finais

Art. 150. O municipio deverd implantar planos de carreira
remuneragdo dos profissionais da educagio b6sica, de modo
assegurar:

I - a remuneragSo condigna dos profissionais em efetivo
exercicio na educag6o basica da rede p0blica;

ll - o estimulo ao trabalho; e

referentes ao
ao disposto na
d aplicagio da

e
a

lll - a melhoria da qualidade do ensino.
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Pardgrafo 0nico. os planos de carreira deverdo contemplar
o profissional especialmente voltada d formagio continuada,

m vistas d melhoria da qualidade do ensino.

Art. 160. Fica autorizado a abertura de cr6ditos adicionais
especiais e suplementares por ato do Poder Executivo Municipal at6 o
valor de 25o/o da receita prevista no orgamento municipat para o
exerclcio de 2.007, destinados a implementag6o e manutengdo dos
programas de desenvolvimento do ensino bdsico previsto no art. 40 da
presente Iei.

Par5grafo Unico - os programas a serem criados por ato do
Poder Executivo deverSo ser incluidos no Plano Plurianual e Lei de
Diretrizes Orgament6rias do municipio.

Art. 170. Esta Lei entrar6 em vigor na data de sua publicagao,
revogando-se as disposig6es em contrdrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa F6 de Goids, aos
vinte e dois dias do de dois mil e sete (2210812007).

SIQUEIRA DIAS
Prefeito M0nicipal
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EMENDA MODlFlcATlvA oohl lzots

"Modifica o S ,o do Art. 11 da Lei Municipal
no 350/2007 e da outras providencias"'

saberqueaCdmaraMunicipaldeSantaFedeGoi6s,Estadode

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica Modificado o s 10 do Art. 11 da Lei Municipal no 35012007

que ,,Disp6e sobre a criagSo do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da EducagSo

B6sica e Varorizagio dos profissionais da Educagdo- FUNDEB, na forma prevista pelo

Art. 60, no Ato das Disposig6es constitucionais Provis6rias, e da outras providencias'"

passando a ter a seguinte redaqio:

Art. 11 - ....

s 1o - o conselho ser6 nomeado atrav6s de Decreto especifico, editado

no .mbito do Governo Municipar de santa Fe de Goi6s, constituido por no mlnimo 09

(nove) membros titulares, e a cada um correspondera um suplente' observados os

seguintes crit6rios de composigSo:

DE 30 DE ABRIL DE 2013.

l. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educag6o;

ll. 1 (um) representante dos professores da educagSo b6sica publica;

lll.1(um)representantedosdiretoresdasescolapublicas;

lv. 1 (um) representante dos servidores t6cnico-administrativos das

v. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educagdo b6sica

vl. 2 (dois) representantes dos estudantes da educaEso b6sica pfblica;

VIl.1(um)representantedoPoderExecutivoMunicipal;

escolas pfblicos;

pIbtica;

Rua Jose Bonifacio Qd. 07 Lt. 06 - Setor Central - santa F6 de GoiH9

PROTOCOLO
No-

Cimara Munlclpal de
Santa Fi! do GolSs-GO

3 tl ,te1. ?013

C8P276.265-000 - Fone: (62) 3385-1197
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Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio, revogando-
se as disposig6es em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS
aos 30 dias do m6s de Abril de 2013.

GI LMAR BATISTA TEIXEI RA
Prefeito Municipal

Rua Jose Bonifacio Qd. 07 Lt. 06 - Setor central - Santa F6 de Goiris - Go
CEP:76.265-000 - Fone: (62) 3385-1197
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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS

Ern de de ZO

No de
Ordem

Nfmero Caracteristica e Resumo do Papel

ool{

Remeti em O 3 /O 5 0OJ3 Ass.:

Recebiem 0 5 to5 tdfil\lrss.z
Grdfica do Baiano- Telefax:(0**62 37i-2753 I0 Blocos 50 x 2 Dala:
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Cflmara Municipal de Santa F6 de Goi6l
CNPJ - 02.483.530/000i-63 '['elcfax- (062)338s -122s

Avenida Araguaia no 1246.Qd. 8-A Setor central Santa Fe de coiallo:1,yr,.Il,l*,5."tt

Emenda Modificativa 004/2013 Santa Fe de ()oi6s, 02 de maio de 2013'

..Modificao$l.doArt'llclaLeiMunicipalno3.50/2007

e d6: outras ProvidOncias"

A CAnara Mr-uricipal de Santa Fe de Goi6s - Estado de Goias. APROVOU e

Eu Pref-eito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

Art. l" - Fica modiflcado o gl'do Afi. l1 da Lei Municipal n"350/2007 que

..Disp6e sobre a criagao do Fundo cle Manutengdo e Desenvolvimento da Educagao

Basica e Valorizagdo dos proflssionais cla Educagdo ITLJNDEI.]. na tbrma prevista pelo

Art. 60. po Ato das Disposig6es Constituciorrais Provisorias e clii ouh'as provid0ncias"'

Passando a ter a seguinte redagdo '

Art. llo-...

$1" - O Consell'ro

do Governo Municipal

meurbros titulares. e a

criterios de con-rposi96o:

ser6 nomeado atravis de Decretg especifico. editado no Ambito

de Santa Fe de Goi6s, constituido por no nrinimo 09 (nove)

cada um correspondera um sr-rplente. obsenrados os seguintes
i

.,iil;;':

I. I (um) representante da Secretaria Municipal de Educag6o:: : I , ,,,' ,

II. I (um) representante clos prof'essores da educaqao bflsica pi,Uti.^;' i

IIl. I (um) representante dos diretores das escolas pfiblicas:

IV. I (um) represelltarrte dos servidores tecnico-administrativos clas escolas

pirblicos:

V. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da erJr-rcaqdo bdsica publica:

Vl. 2 (dois) representantes dos estudantes da educagfto bfsica priblica,

VII.l(urrl)representarrtedoPoderExecutivoMr-rnicipalli
,} ,,
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Avenida Araguaia n" 1246, Qd' 8-A

Telefax- (062)3 3 85 -1225
Setor Central Santa Fe de Goi6s GO

\t A t/t_.{ir.t,'<il

Art.2, - Esta Lei entra em vigor na data cle sua publicagio'. revogando-se as

I

Gabilete clo Presidente da Cdmara Municipal de Santa Fe de Goias, Estado

de Goi6s. aos 02 dias do m0s de maio do ano de dois mil e treze'

-Presidente da Camara MuniciPal-
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Cf,mara MuniciPal de
CNPJ - 02.483.s30l000 I -63

Santa Fe de Goi6s
J'c lefax- (062 )3 3 85 - 1225

Avenida AragLraia n,, 1246. Qd. 8-A Setor Central Santa Fe de coias co

COMISSAO DE CONSTITUIQAO, JLISTIQA n nnnngAO

I'AITECER

A Cornisslo de Constitui96o. Justiqa e Redaq6o' apos analisar

criteriosamente a Eme*da Modificati va 00412013 de A*toria do Pref-eito Municipal que

.,Modifrca o $ lo do Art. l l da Lei Municipal no 350/2007 e da outrns provid0'cias", d6

SeuparecerFavor6ve1areferidaEmenclaModiflcativa.

Sontos Far oraveis.

E o uosso Parecer.

Sala clas Comiss6es' 02 de maio de 2013

Aontenhdo ao Phidilo e lncluindo ts
""'--'otdt* 

do Dh'da $essio

De)--J-=-.^
OCr da Sesio--LlsllllJ-

^/

Qantw"/,*^{,,t^',iln,
2u Relator

APROVADO
f Secretaiii Para Providenciar

Em-p-<=l -e*J3ats'

ssis Freire
Presidente

-ano R

t " Relator

G. Cl"'til
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