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Dispõe sobre a criação 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 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 

Art. 1o. Fica criado no âmbito do Município de Portel o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 

 

Parágrafo único. O Conselho previsto no caput, também designado pela sigla CACS, 
terá como atribuição principal o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 

 

Art. 2o. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB terá 
a seguinte composição: 

I - um representante do Poder Legislativo Municipal; 

II - um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
 

III - um representante dos professores da educação básica da Rede 
Municipal de Ensino; 

 

IV  - um representante dos diretores das escolas municipais de 
educação bás ica;  
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V - um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas; 
 

VI - dois representantes dos pais de alunos da educação básica da rede 
municipal; 

 

VII - dois representantes dos estudantes da educação básica na rede 
municipal; 

 

VIII - um representante do Conselho Tutelar do município. 
 

§ 1o. Fica assegurada a participação de um representante do Conselho Municipal de 
Educação à medida que o mesmo for instituído no município. 

 

§ 2o. Os membros do Conselho previstos nos incisos I, II, e VIII serão indicados pelos 
dirigentes dos órgãos respectivos, imediatamente após a sanção desta lei para o 1o mandato 
até 20 dias antes do término do mandato anterior para os demais períodos. 

 

§ 3o. Os membros do Conselho previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII serão indicados 
pelas entidades respectivas, conforme o caso, que serão eleitos pelos seus pares em uma 
assembléia geral organizada pela Secretaria de Educação em consonância com as respectivas 
entidades. 

 

§ 4o. As indicações constantes do parágrafo anterior obedecerão aos prazos previstos 
no § 2o e deverão ser encaminhadas ao órgão municipal competente acompanhadas das 
respectivas atas das reuniões em que foram eleitos os indicados. 

 

§ 5o. São impedidos de integrar o Conselho Municipal do FUNDEB; 

I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, do prefeito, do vice-
prefeito e dos Secretários Municipais; 

II - tesoureiro, contador, ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 
prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do FUNDEB, 
bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses 
profissionais; 
 

III - estudantes que não sejam emancipados; 

IV - pais de alunos que: 
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a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 
no âmbito dos órgãos do respectivo poder executivo gestor dos recursos; ou 

 

b) prestem serviços terceirizados à Prefeitura Municipal de Portel. 
 

Art. 3° O presidente do Conselho Municipal do FUNDEB ou CACS será eleito por seus 
pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do 
governo gestor dos recursos do Fundo. 

 

Art. 4° O Conselho do Fundo é um órgão autônomo, sem vinculação ou subordinação 
institucional ao Poder Executivo local, com mandato renovável a cada dois anos. 

 

Parágrafo único. A função de Conselheiro não será remunerada, sendo considerada de 
relevante interesse social. 

 

Art. 5o. Além das atribuições previstas no Parágrafo único do artigo 1o, compete ainda 
ao CACS - FUNDEB: 

 

I - supervisionar o censo anual das matrículas; 
 

II - supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual relativa 
ao Fundo, com vistas a concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros para alicerçar a 
operacionalização do Fundo; 

III - verificar os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais relativos 
aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo; 

IV - apresentar, sempre que julgar conveniente, ao Poder Legislativo local e aos 
órgãos de Controle Interno e Externo, manifestações formais acerca dos registros contábeis e 
dos demonstrativos gerenciais do Fundo; 

V - convocar, sempre que julgar necessário, por decisão da maioria absoluta de seus 
membros, o Secretário Municipal de Educação 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; 

VI - emitir parecer sobre as prestações de contas que deverá ser expedido em até 30 
(trinta) dias do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas à respectiva 
corte. 

 

Art. 6o. Compete ao órgão executivo gestor oferecer a infra-estrutura administrativa e 
condições materiais adequadas à execução plena das  
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competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais 
relativos à criação e composição do referido conselho. 

 
Art. 7o. Os membros do CACS - FUNDEB serão nomeados por ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, observados os critérios previstos nesta lei. 
 

Art. 8o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Portel, em 09 de abril de 2007. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Registrada   e   Publicada   na   Secretaria   Municipal   de   Gestão Administrativa e 
Financeira em 09 de abril de 2007.  


