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Lei n° 830,29 de de2embro de 2015

Ementa: 'Cria a Lei que letifica a Lei Municipal n'0

790/2013, em seu art. 20, em obseNancia ao estabelecido na Lei

Federal 11.494i2007, que consiste na Regulamentaqao do Fundo de

franutengeo e Oesenvolvimento da EducaEao BAsica e de Valorizagao

dos Profissionais da Educaqao - FUNDEB, o que trata o art' 60 do Ato

das Disposigoes Constitucionais Transit6rias e dA outras providoncias'

O PREFEITO CONSTITUC10NAL DO MUNICiPlo DE VERTENTES,

ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO,no uso de suas atlbu 9oes legals,∞
nle‖ das pe a

Le1 0rganica、 lunicipal e em especialcom supedaneO nO an 60 da noma anled ta.laz saber que

a camara Municipal de lyereadores aprovou e ele sanciona a seguinle Let

CAPITULO I

olsPoslg0Es GEMIs

Art. 10. Este Projeto de Lei dispoe sobre a composigao ebncada no artP da Lei Municipal

790/2013, que conclui soble a criaqao do Conselho ['llunicipal de Acompanhamento e Controle

Social do Fundo de Manutenqao e Desenvolvimento da EducagSo Besica e de ValorizacAo dos

Profissionais da Educaqeo - Conselho do FUNDEB'

Art.20,oconselhoMunicipaldeAmmpanhamentoecontrolesocialdoFundodeManutenQao

e Desenvolvimento da Educaqeo Besica e de Valorizaqeo dos Profissionais da Educaqdo -

Conselho do FUNDEB sere mnstituido por (E (nove) membros titulares' ammpanhados dos

respectivos suplentes e que tereo represenbQao e indicagao a seguir discriminadas:

~Rua D「
EmidiO Cavalcani′ nJ 97-CentrO― Vertentes― PE

CEP 55 770‐ 000-Fone 81 3734 1156-CNP1 10 296 887/0001-60
Pagina l dc 2

⌒



濁 難 S
0●は 3A[HOCOヽ い OヽA

l- 02 (Dois) represenlantes do Poder Executivo lltunicipal, sendo pelo menos um deles

ligado a Secretaria Municipalde Educagao, indicados pelo Poder Executivo Municipal;

ll- 01 {Um) representante dos Plofessores das escolas publicas municipais;

lll- 01 (Um) representante dos Diretores ou Gestores das escolas pUblicas municipaisi

lV- 01 {Um) representante dos servidores lecnico-administrativos das esmlas pl:lblicas

municipais;

V- 02 (Dois) representantes dos Pais de Alunos das escolas ptblicas municipais;

Vl- 02 (Dois) representantes dos Esludantes da educa9ao b6sica p[blica municipal, sendo

que um tera que ser indicado pol enlidade de estudantes secundaristas;

S1o lntegrarao, ainda, os Conselhos [,l1unicipais do FUNDEB, quando houver: 01 (Um)

represenlante do Conselho lllunicipal de Educaqao e O1 (Um) representante do Conselho Tutelar

a que se refere e Lei n.o 8.069 de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares'

DISPOSIQOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art.3o. Adota ao pr$snte, o car6ter de urgoncia, em sua aprecia9eo do Projeto Lei, em virtude

da necessidade impeiosa de manter-se declarado como regular perante os 6rgaos de

fiscalizagao sobre o tema, vez que tais vicios que ora se visa sanar, foram mnstatados em

notificaqao autometica do sistema de cadaslro de Conselhos do FUNDEB

Art. 4". Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nj 11 49712007 ' bem como o disposto na Lei

Municipal n " 790/2013, com as alteraFes ora procedidas

An 5。  Esta Lel entra

cOntrano

em vigoi na date de Su icagao, revogando-se as disposigoes em

ete do Preleito,29 de dezembro de 2015
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Lei n,'830, 29 de dezembro de 2015.

Ementa: "Cria a Lei que retifica a Lei Municipal n.0

790/2013, em seu art. 20, em observancia ao estabelecido na Lei

Federal 11.494/2007, que mnsiste na RegulamentaFo do Fundo de

l\4anutenqeo e Desenvolvimento da Educageo Besica e de ValorizaFo

dos Profissionais da Educaqeo - FUNDEB, o que trata o art. 60 do Ato

das Disposi@s Constitucionais Transit6das e d6 outras providoncias."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNIC|PIO DE VERTENTES,

ESTADO FEDEMDO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigoes legais, conferidas pela

Lei Organica Municipal e em especial com supedaneo no art 60 da norma antedita, faz saber que

a Camara Municipalde Vereadoles aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAP|IULO I

DlsPoslgoEs GEMIs

Art. 1". Este Proieto de Lei dispoe sobre a composigao ebncada no art'P da Lei Municipal

7902013, que conclui sobre a criaqao do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle

Social do Fundo de Manutenqao e Desenvolvimento da EducagSo Basica e de Valorizaqao dos

Profissionais da Educageo - Conselho do FUNDEB'

Art. P. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manuten9ao

e Desenvolvimento da Educaceo Basica e de Valorizaqao dos Prolissionais da Educa9ao -

Conselho do FUNDEB sera constituido por Og (nove) membros titulares' acompanhados dos

respectivos suplentes e que tereo represenhlao e indica9ao a seguir discriminadasl
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l- 02 (Dois) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um deles

ligado a Secretaria Municipalde Educaqao' indicados pelo Poder Executivo Municipal;

ll O1 (Um) representante dos Professores das escolas p[rblicas municipais;

lll- 01 (um) representante dos Diretores ou Gestoles das escolas publicas municipais;

lV- 01 (um) representante dos servidores tecnico-administrativos das esmlas ptblicas

municiPais;

V- 02 (Dois) representantes dos Pais de Alunos das escolas p0blicas municipais;

Vl- 02 (Dois) representantes dos Estudanles da educaqeo basica p0blica municipal' sendo

que um bre que ser indicado porentidade de estudantes secundaristas;

S1o lntegrareo, ainda, os Conselhos Municipais do FUNDEB' quando houver: 01 (Um)

representante do Conselho Niunicipal de Educaqao e 01 (Um) representante do Conselho Tutelar

a que se refere a Lei n.o 8.069 de 13 de julho de 1990, indicados por seus pales'

DISPOSISOES FINAIS E TMNSITORIAS

Art.30.Adotaaoplessnte,ocaraterdeurgoncia,emsuaapreciaQaodoProjetoLei'emvirlude

danecessidadeimperiosademanter-sedeclaradocomoregularperanteos6rgeosde

fiscalizaqao sobre o tema, vez que lais vicios que ora se visa sanar' folam constatados em

notificaqeo autometca do sistema de cadasko de Conselhos do FUNDEB

Aは  40 Ap‖ ca‐se,no que coube「  a Lei Federal n° 11497′2007,bem como o diSposto na Lel

Muntl創 n。 790′ 2013,cOm as alera∞ es Ora proceddas

Art. 5". Esta Lei entra em

conterio.

revogando-se as disposisoes em

dO Prele訳 o.29 de dezemblo de 2015
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