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Proleto de Lei n° 014′ 2015

Emenla:'Cria a Lei que retifica a Lei Municipal n.o

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

Federal 11.49412007, que consiste na Regulamenla9ao do Fundo de

Manulen9Ao e Desenvolvimento da Educag6o Besba e de Valorizagao

dos Pmfissionais da Educagao - FUNDEB, o que trata o art. 60 do Ato

das Disposigdes Constitucionais Transit6rias e da oufas providencias.,

O PREFEITO CONST!TucloNAL DO mUN!CIPlo DE VERTENTES,

ESTADO FEDERADO DE PERNAM8uCO,no usO de suas at"bu190es legais.∞ nfeldas pela

Le1 0rganica Municipal e em especial com supedaneO no an 60 da noma antedita,envia para

aprec acao dO POder Legisla“ vO,em cattler de urgencia,O seguinlel

CAP|IULO I

DtsPostqoES GEMTS

Art. 10. Este POeto de Lei disp6e sobre a mmposigao elencada no arl.p da Lei Municipal

7902013, que conclui sobre a criaggo do Conselho Municipal de Acompanhamenlo e Controle

Social do Fundo de iilanutengSo e Oesenvolvimento da Educaga) Basica e de Valorizageo dos

Prolissionais da Educaqao- Conselho do FUNDEB.

Art. 20. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Socialdo Fundo de Manutengao

e Desenvolvimenlo da Educagao Besica e de Valodzagao dos profssionais da Educageo _

Conselho do FUNDEB sere constjtuido por Og (nove) membros tilulares, acompanhados dos

respectivos suplentes e que breo represenlageo e indicageo a seguir discriminadasl
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l- 02 (Dois) reprcsentantes do poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um deles

ligado a Secretaria Municipal de Educagro, indicados pelo poder Executivo Municipal;

ll- 0'l (Um) representanle dos professores das escolas piblicas municipaisi

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

lV- 01 (Um) representante dos servidores tdcnim-administrativos das esmlas prlblicas

municipais;

V- 02 (Dois) representantes dos pais de Alunos das escolas publicas municipais;

Vl- 02 (Dois) represenlantes dos Estudantes da educageo basica publica municipal, sendo
que um ler6 que ser indicado por enlidade de estudantes secundaristas;

510 lnlegrareo, ainda, os Conselhos Municipais do FUNOEB, quando houver: Ol (Um)

representante do Conselho Municipal de Educagao e O1 (Um) representanle do Conselho Tutelar

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

DtsP0stg0Es FlNAts E TMNStT0RtAS

Art.3o. Adota ao prss6nto, o car6t6r ds urgoncia, em sua apreciageo do poeto Lei, em virlude

da necessidade imperiosa de manter-se declarado como regular perante os 6rgAos de

liscalizaqao sobre o tema, vez que tais vicios que ora se visa sanar, foram consratados em
notificag,o automStica do sistema de cadastro de Conselhos do FUNDEB.

Art.40. Aplica-se, no que muber, a Lei Federal n.o 11.4gll2l1l, bem como o disposlo na Lei
Municipal n." 790/2013, com as altera@s ora procedidas.

An 5。  Esta

∞ntran。

entra em vigor na dala a95o,revogando‐ se as dに pog9oes em

,   venenles,ol de dezembro de 2015

ilva

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centlo - V".t""t". _ pE
CEP 55 770‐ 000-Fone 81 3734 1156-CNPj 10 296 887/0001‐ 60

Pegina 2 de 2


