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MENSAGEM N° 025/2021
Cajamar, 29 de junho de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO 
1862/2021

USUARIO
ester

DATA/HORA 
29/06/2021 16:32:40Senhor Presidente

Tem a presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelencia, para 
apreciagao dessa egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de Lei, cuja ementa: "DISPOE 
SOBRE A CRIAQAO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DEACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENQAO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAQAO BASICA E DE VALORIZAQAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAQAO - 
CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 212-A DA CONSTITUIQAO 
FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 14.113, DE 25 DE 
DEZEMBRO DE 2020, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

Em virtude na nova Lei do FUNDEB n° 14.113 de 25 de dezembro de 
2020, se faz necessaria a adequagao do Municipio face a criagao do novo Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutengao e 
Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos Profissionais da Educagao - 
CACS FUNDEB do Municipio de Cajamar.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e 
urn colegiado essencial, que tem como fungao principal acompanhar e controlar a 
distribuigao, a transferencia e a aplicagao dos recursos do Fundo, no ambito das esferas 
municipal, estadual e federal.

Considerando tal relevancia, para realizagao de novo pleito eleitoral 
para composigao do CACS FUNDEB, torna se imprescindivel que o Municipio de Cajamar 
tenha se adequado a Lei n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020.

Desta forma, constando com a costumeira colaboragao dessa Casa 
de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicitamos a Vossa Excelencia e 
Nobre Edis que a materia seja apreciada, em regime de urgencia nos termos do art. 66 da 
Lei Organica do Municipio.

Sendo so o que apresenta para o momento, subscrevemo-nos, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos protestos de 
elevada estima e distinta considerag;&o.

Cordialmente, ’ ^

DANILO BAkBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRI
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI N° ^ 1 DE 29 JUNHO DE 2021.

"DISPOE SOBRE A CRIAQAO DO NOVO
MUNICIPAL

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 
DO FUNDO DE MANUTENgAO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO BASICA 
E DE VALORIZAgAO DOS PROFISSIONAIS DA

CACS-FUNDEB, EM

DECONSELHO

EDUCAgAO 
CONFORMIDADE COM O ART. 212-A DA 
CONSTITUigAO FEDERAL, REGULAMENTADO 
NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS."

CAPITULO I
DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Fica criado o novo Conselho Municipal de Acompanhamento eArt. 1°
Controle Social do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica 
e de Valorizagao dosProfissionais da Educagao - CACS - FUNDEB, no ambito do 
Municipio de Cajamar.

CAPITULO II 
DA COMPOSigAO

O Conselho a que se refere o art. 1° e constituido por membrosArt. 2°
titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representagao e 
indicagao a seguir discriminados:

I - 2 (dois) representantes indicados pelo Poder Executive, dos quais pelo menos 1 
(um) da Secretaria Municipal de Educagao ou orgao educacional equivalente;

II - 1 (um) representante dos professores da educagao basica publica do Municipio;

1 (um) representante dos diretores das escolas basicas publicas doIII-
Municipio;

IV - 1 (um) representante dos servidores tecnico-administrativos das escolas
basicas publicas do Municipio;

V -2 (dois) representantes dos pais de alunos da educagao basica publica do 
Municipio;
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2 (dois) representantes dos estudantes da educagao basica publica do 
Municipio, dosquais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas, 
quando houver;

VI-

VII - 1 (um) representante do respective Conselho Municipal de Educagao (CME);

VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei Federal n° 
8.069, de 13 dejulho de 1990, indicado por seus pares.

§ 1° Integrarao, ainda, o conselho municipal do Fundo, quando houver:

I - 2 (dois) representantes de organizagoes da sociedade civil;

II -1 (um) representante das escolas indigenas;

III -1 (um) representante das escolas do campo;

IV -1 (um) representante das escolas quilombolas.

§ 2° Os membros do conselho previstos nos incisos IV, V e VI do caput e § 1° 
deste artigo serao indicados pelas respectivas representagoes, em processo eletivo 
pelos respectivos pares.

§ 3° Os membros do conselho previstos nos incisos II e III do caput deste artigo 
serao indicados pelas entidades sindicais das respectivas categorias.

§ 4° A indicagao referida nos incisos IV, V e VI do caput e no § 1° deste artigo, 
observados os impedimentos dispostos nos incisos I ao IV do art. 4°, serao 
indicados ate 20 (vinte) dias antes do termino do mandate dos conselheiros 
anteriores, de acordo com os criterios estabelecidos no § 2° deste artigo.

§ 5° No caso dos membros que representam as organizagoes da sociedade civil, o 
processo eletivo devera ser dotado de ampla publicidade, vedada a participagao de 
entidades que figurem como beneficiarias de recursos fiscalizados pelo conselho 
ou como contratadas da Administragao da localidade a titulo oneroso.

§ 6° As organizagoes da sociedade civil a que se refere este artigo:

I- sao pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da 
Lei n°13.019, de 31 dejulho de 2014;

II - desenvolvem atividades direcionadas ao Municipio de Cajamar;

(um) ano contado da data^"\III - devem atestar o seu funcionamento ha pelo menos 1 
depublicagao do edital;
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IV-desenvolvem atividades relacionadas a educagao ou ao controle social dos 
gastospublicos;

V -nao figurar como beneficiarias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como 
contratadas da Administragao da localidade a titulo oneroso.

Quando nao houver entidade de estudantes secundaristas no municipio os§7°
representantes dos alunos serao escolhidos dentre os alunos matriculados na rede 
publica municipal de educagao basica, pelos respectivos pares.

O presidente e o vice-presidente deste conselho serao eleitos porArt. 3°
seus pares em reuniao do colegiado, sendo impedido de ocupar as fungoes os 
representantes do Poder Executive.

Paragrafo unico. Na hipotese em que o membro que ocupa a fungao de 
presidente do FUNDEB incorrer na situagao de afastamento definitive, a 
presidencia sera ocupada pelo vice-presidente.

Art. 4° Sao impedidos de integrar o conselho municipal de acompanhamento e 
controlesocial do fundo de manutengao em desenvolvimento da educagao basica e 
de valorizagao dos profissionais da educagao - conselho FUNDEB:

I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretario Municipal 
bemcomo seus conjuges e parentes consanguineos ou afins, ate o terceiro grau;

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

III - estudantes que nao sejam emancipados;

IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exergam cargos ou fungoes publicas de livre nomeagao e exoneragao no ambito 
dosorgaos do Poder Publico Municipal;

b) prestem servigos terceirizados, no ambito dos Poderes Executives em que 
atuam osrespectivos conselhos;

Paragrafo unico. Na hipotese de inexistencia de estudantes emancipados, 
representagaoestudantil podera acompanhar as reunioes do conselho com direito a 
voz.

Art. 5° A atuagao dos membros a que se refere este conselho devera estar de/^\ 
acordo como § 7° do art. 34 da Lei Federal n° 14.113/2020. V ,,\
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Art. 6° Para cada membro titular que compoe este conselho, devera ser nomeado 
um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento 
no conselho, que substituira o titular em seus impedimentos temporarios, 
provisorios e emseus afastamentos definitives, ocorridos antes do fim do mandate.

§1°
definitive previstas nos incisos deste artigo, o segmento representado fara 
indicagao de novo suplente, na forma da indicagao que foi utilizada para a 
indicagao do afastado.

Na hipotese em que o suplente incorrer nas situagoes de afastamento

§2°
situagoes de afastamentos definitives, o segmento representado indicara novo 
titular e novo suplente, na forma de indicagao que foi utilizada para a indicagao dos 
afastados.

Na hipotese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente nas

Art. 7° O mandate dos membros do novo Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social sera de 4 (quatro) anos, vedada a recondugao 
para o proximo mandate, e iniciar-se-a em 1° de Janeiro do terceiro ano de mandate 
do respective titular do Poder Executive, de acordo com o § 9° do art. 34 da Lei 
Federal n° 14.113/2020.

Art. 8° O Municipio disponibilizara em sitio na internet informagoes atualizadas 
sobre a composigao e o funcionamento do respective conselho de que trata esta 
Lei, incluidos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;

II - correio eletronico ou outro canal de contato direto com o conselho;

III - atas de reunioes;

IV - relatorios e pareceres;

V - outros documentos produzidos pelo conselho.

CAPITULO III
DA COMPETENCIA E ATRIBUIQOES DO CONSELHO

Art. 9° O acompanhamento e o controle social sobre a distribuigao, a transferencia 
e a aplicagao dos recursos do FUNDEB, serao exercidos perante o respective 
governo municipal, e por esse Conselho instituido, especificamente, para esse fim.

§ 1° O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social podera sempre 
que julgar necessario:
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I - apresentar ao Poder Legislative local e aos orgaos de controle interno e 
externo manifestagao formal acerca dos registros contabeis e dos demonstratives 
gerenciais do Fundo, dando ampla transparencia ao documento em sitio da 
internet;

II - convocar, por decisao da maioria de seus membros, o Secretario de Educagao 
competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo 
de recursos e da execugao das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo nao superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executive copia de documentos, os quais serao 
imediatamenteconcedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo nao superior a 20 
(vinte) dias, referentes a:

a) licitagao, empenho, liquidagao e pagamento de obras e de servigos custeados 
com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educagao, as quais deverao 
discriminaraqueles em efetivo exercicio na educagao basica e indicar o respectivo 
nivel, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;

c) convenios com as instituigdes a que se refere o inciso I do art. 7° da Lei Federal 
n° 14.113/2020;

d) outras informagoes necessarias ao desempenho de suas fungdes;

IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questdes pertinentes:

a) o desenvolvimento regular de obras e servigos efetuados nas instituigdes 
escolarescom recursos do Fundo;

b) a adequagao do servigo de transporte escolar;

c) a utilizagao em beneficio do sistema de ensino de bens adquiridos com 
recursos doFundo para esse fim.

§ 2° Ao Conselho incumbe, ainda:

I - elaborar parecer das prestagdes de contas a que se refere o paragrafo unico do 
art. 31 da Lei Federal n° 14.113/2020;

II - supervisionar a realizagao do censo escolar anual e opinar sobre o FUNDEB, 
oferecendo subsidies sobre a gestao de seus recursos, para a elaboragao da 
propostaorgamentaria anual do municipio, a ser promovida pelo Poder Executive, 
com o objetivo de concorrer para o regular tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados estatisticos e financeiros que alicergam a 
operacionalizagao do FUNDEB.
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III - acompanhar a aplicagao 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 Educagao de Jovens e Adultos 
(PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestagoes de contas referentes a esses 
programas, com a formulagao de pareceres conclusivos acerca da aplicagao 
desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE.

§ 3° O conselho atuara com autonomia, sem vinculagao ou subordinagao 
institucional aoPoder Executive local e serao renovados periodicamente ao final de 
cada mandate dos seus membros.

§ 4° Os conselhos nao contarao com estrutura administrativa propria, e o Municipio 
ficara incumbido de garantir infraestrutura e condigoes materiais adequadas a 
execugao plena das competencias dos conselhos e oferecer ao Ministerio da 
Educagao os dados cadastrais relatives a criagao e a composigao dos respectivos 
conselhos.

§ 5° A atuagao dos membros dos conselhos do FUNDEB:

I - nao e remunerada;

II - e considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isengao da obrigatoriedade de testemunhar sobre informagoes 
recebidas ou prestadas em razao do exercicio de suas atividades de conselheiro e 
sobre as pessoasque Ihes confiarem ou deles receberem informagoes;

IV - sera considerado dia de efetivo exercicio dos representantes de professores 
diretores e servidores das escolas publicas em atividade no Conselho;

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores 
ou deservidores das escolas publicas, no curso do mandate:

a) exoneragao ou demissao do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferenciainvoluntaria do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuigao de falta injustificada ao servigo em fungao das atividades do 
conselho;

c) afastamento involuntario e injustificado da condigao de conselheiro antes do 
terminodo mandate para o qual tenha sido designado;

VI - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em 
atividades do conselho, no curso do mandate, atribuigao de falta injustificada nas 
atividades escolares.
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Art. 10. As reunioes do conselho do FUNDEB serao realizadas mensalmente, com 
a presenga da maioria de seus membros, e extraordinariamente, quando 
convocados peloPresidente ou mediante solicitagao por escrito de pelo menos um 
tergo dos membros efetivos.

Paragrafo unico. As deliberagoes serao tomadas pela maioria dos membros 
presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o 
julgamento depender dedesempate.

CAPITULO IV 
DISPOSIQOES FINAIS

O Novo Conselho do FUNDEB sera instituido no prazo estabelecidoArt. 11.
no art. 42 da Lei Federal n° 14.113/2020.

§ 1° Ate que seja instituido o novo conselho, cabera ao conselho existente na data 
de publicagao desta Lei exercer as fungoes de acompanhamento e de controle 
previstas nalegislagao.

§ 2° Para o conselho municipal do Novo FUNDEB, o primeiro mandate dos 
conselheiros extinguir-se-a em 31 de dezembro de 2022, de acordo com § 2° do 
art. 42 da Lei Federal n° 14.113/2020.

Indicados e/ou eleitos os conselheiros, na forma desta Lei, o PoderArt. 12.
Executive expedira Decreto de sua composigao.

O regimento interne do CACS-FUNDEB devera ser atualizado eArt. 13.
aprovado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias apos a posse dos Conselheiros.

Os casos omissos e/ou nao contemplados nesta Lei deverao serArt. 14.
analisadosconforme prerrogativas da Lei Federal n° 14.113/2020.

Ficam revogadas a Lei n° 1.250/2007, a Lei 1.405/2010 e demaisArt. 15.
disposigoes em contrario.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura Municipal de Cajamar, em 29 cte junhd 2021.
4-

/
RBOSA MACH/ 

O MUNICIPAL
DANILO BAR 

PREFEIT
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Cajamar/SP., 1° de julho de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
ester

DATA/HORA 
01/07/2021 10:52:17

PROTOCOLO
1864/2021Senhor Presidente

Pela presente solicitamos os bons prestimos dessa Egregia 
Camara, atraves de Vossa Excelencia, no sentido de que seja procedida 
modificagao no PROJETO DE LEI N° 71/2021 encaminhado por intermedio da 
MENSAGEM N° 025, de 29 de junho de 2021 e protocolizada nessa Casa de Leis 
dia 29/06/2021, sob n° 1.862/2021, que "Dispoe sobre a criagao do Novo 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controls Social do Fundo de 
Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos 
Profissionais da Educagao - CACS-FUNDEB, em conformidade com o art. 212-A 
da Constituigao Federal, regulamentado na forma da Lei Federal n° 14.113, de 25 
de dezembro de 2020, e da outras providencias."

A modificagao que ora se faz necessaria busca, corrigir o caput 6o 
art. 3° do Projeto de Lei em comento, uma vez que a redagao ali contida esta mais 
restritiva do que o contido no §6° do art. 34 da Lei Federal n° 14.113/2020, ja que 
impede que membros representantes do Poder Executive possam concorrer a fungao 
de Presidente e Vice-Presidente do Conselho. Saliente-se que, a Lei Federal veda 
que exerga essa fungao, apenas, o gestor do recurso do Fundo.

Dessa forma, devera ser alterado o caput do art. 3° do Projeto de 
Lei n° 71/2021, conforme redagao a seguir:

“Art. 3°
serao eleitos por seus pares em reuniao do colegiado, sendo 
impedido de ocupar as fungdes o representante do governo 
gestor dos recursos do Fundo no ambito do Municipio.”

no

O presidente e o vice-presidente deste conselho

E esta a modificagao que ora apresentamos para a elevada
apreciagao dessa Colenda Camara.

Na certeza de podermos^ontaf com a costumeira atengao desse 
Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reltera^tab^/W^ensejo^ a Vossa Excelencia e 
Nobres Pares, os protestos de elevada^estlma e^dtstinra ednsideragao.

/Atenciosamente. /

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor //
SAULO ANDERSON RODRIGUES /
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.


