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ANO IV– Nº0709– PARNAMIRIM, RN, 20 DE NOVEMBRO DE 2013

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

DECRETO Nº 5.681, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013

Altera o Decreto nº 5.518, de 29 de maio de 2009, que regula-
menta o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico -
Conselho do FUNDEB, criado pelo artigo 45, alínea "i" Lei
Complementar Municipal nº 022, de 27de Fevereiro de 2007, de
acordo com a Lei nº. 11.494/2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das
atribuições, 

DECRETA:  

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Básico - Conselho do FUNDEB, criado pelo artigo 45, alínea "i"
da Lei Complementar Municipal nº 022, de27 de Fevereiro de 2007,
é regulamentado nos termos do presente Decreto.

CAPÍTULO II

DACOMPOSIÇÃO

Art. 2°. O Conselho do FUNDEB é constituído por 11 (onze)
membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplen-
tes,conforme apresentação e indicação a seguir discriminadas:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos
quais pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura;

II - 01 (um) representante dos professores da educação básica
pública municipal;

III - 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas pú-
blicas municipais;

IV - 01 (um) representante dos servidores técnico-administra-
tivos das escolas básicas públicas municipais;

V - 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação bá-
sica pública municipal

VI - 02 (dois) representantes dos estudantes da educação bási-
ca pública, dos quais 01 (um) indicado pela entidade de estudantes
secundaristas. 

VII - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação,
indicado por seus pares;

VIII - 01 (um) representante do Conselho Tutelar de Direitos
da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares.

§ 1º. Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI des-
te artigo serão escolhidos da seguinte forma:

a)Pelos respectivos sindicatos ou associações de classe, os re-
presentantes dos professores e dos servidores técnico-administra-
tivos das escolas básicas públicas municipais;

b)Em Assembléia Geral Extraordinária, convocada para o fim
específico dentre os seus membros, os representantes dos diretores
das escolas básicas públicas municipais;

c)Entre os pais de alunos e os estudantes, com representativi-
dade nos conselhos escolares das escolas básicas públicas munici-
pais, em Assembléia Geral Extraordinária, convocada para o fim
específico, a representação dos pais de alunos bem com a repre-
sentação dos estudantes;

§ 2°. A indicação dos membros referidos no caput deste artigo
deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato
dos conselheiros anteriores,a fim de possibilitar a nomeação dos
novos conselheiros.

§ 3°. Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão
guardar vínculo formal com os segmentos que representam, de-
vendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participa-
ção no processo letivo previsto no § 1° deste artigo.

§ 4º. São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau,
do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assesso-
ria ou consultoria que prestem serviços relacionados à Administração
ou Controle Interno dos recursos do Fundo, bem como os cônju-
ges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses pro-
fissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exo-

neração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3°. O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-
Presidente que serão eleitos por seus pares em reunião do colegia-
do, sendo impedido de ocupara Presidência o representante do go-
verno gestor dos recursos do Fundo no âmbito municipal.

Art. 4º - O (a) Secretário(a) será escolhido(a) entre os pares e
na ausência deste a reunião será secretariada por um dos membros
escolhido pelo presidente, a quem caberá a lavratura das atas.

Art. 5°. O suplente substituirá o titular do Conselho do FUN-
DEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e
assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decor-
rente de:

I - desligamento por motivos particulares;
II - rompimento do vínculo de que trata o § 3°, do artigo 2°;
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III - situação de impedimento previsto no § 4°, do artigo 2°, in-
corrida pelo titular no decorrer do seu mandato.

§ 1°. Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afas-
tamento definitivo, descrita no artigo 5°, a instituição ou segmen-
to responsável pela indicação deverá indicar novo suplente, se-
gundo procedimento previsto no § 1°, do artigo 2°.

§ 2°. Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simulta-
neamente na situação de afastamento definitivo descrita no artigo 5°,
a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar
novo suplente, segundo procedimento previsto no § 1°, do artigo 2°.

§ 3°. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de
Presidente do Conselho do FUNDEB, incorrer na situação de afas-
tamento definitivo, prevista no caput deste artigo, a Presidência
será ocupada pelo Vice-Presidente.

Art. 6°. Os membros do Conselho do FUNDEB terão mandato
de, no máximo, 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) recondução por
igual período.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHODO FUNDEB

Art. 7°. Compete ao Conselho do FUNDEB:

I - acompanhar a aplicação dos recursos federais, transferidos
à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -
PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e
analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, for-
mulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recur-
sos e encaminhando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE;

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da pro-
posta orçamentária anual, do Poder Executivo Municipal, com o
objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e en-
caminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam
a operacionalização dos Fundos;

III - examinar registros contábeis e os demonstrativos geren-
ciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou
retidos à conta do Fundo;

IV- emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos
do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder
Executivo Municipal;

V - outras atribuições que legislação específica eventualmente
estabeleça.

§ 1°. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser
apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30(trinta) dias
antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de
contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

§ 2°. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais men-
sais, atualizados, relativos aos recursos repassados à conta do Fundo,
assim como os referentes às despesas realizadas ficarão perma-
nentemente à disposição do Conselho,bem como dos Órgãos
Federais, Estaduais de Controle Interno e Externo, sendo-lhes da-
da ampla divulgação e publicidade.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8°. Em caso de vacância na função de qualquer dos mem-
bros do Conselho do FUNDEB, incube ao seu Presidente encami-
nhar às instituições representadas, a solicitação de nomes que irão
compor aquele segmento.

Parágrafo Único. Em havendo vacância do cargo de Vice-
Presidente, caberá ao  Presidente realizar nova eleição entre os
Conselheiros para preencher a vaga.

Art. 9°. No prazo máximo de 90 (noventa)dias, após a instala-
ção do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento
Interno que viabilize o seu funcionamento.

Art. 10. O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em
suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao
Poder Executivo Municipal.

Art. 11. A atuação dos membros do Conselho:

I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas
atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou
deles receberem informações; e

IV- veda, quando os Conselheiros forem representantes dos pro-
fessores e diretores ou servidores das escolas públicas,no curso do
mandato:

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego que
ocupa sem justa causa, ou transferência involuntária do estabele-
cimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das
atividades do Conselho; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de
Conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido de-
signado.

V- veda, quando os Conselheiros forem representantes de estu-
dantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, atribuição
de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 12. O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura ad-
ministrativa própria, devendo o Município garantir infra-estrutura
e condições materiais adequadas à execução plena das competên-
cias do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados
cadastrais relativos à sua criação e composição.

Art. 13. O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar
conveniente:

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, manifestação formal acerca dos registros contá-
beis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o
Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para
prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução
das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresen-
tar-se em prazo não superiora 30 (trinta) dias.

III - Solicitar ao Poder Executivo Municipal cópia de docu-
mentos referentes à:
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a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e ser-
viços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamentos dos profissionais da educação, as quais
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação bá-
sica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabeleci-
mento a que estejam vinculados;

c) outros documentos necessários ao desempenho de suas fun-
ções.

IV - realizar visitas in loco para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas
instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do Sistema de Ensino de bens ad-
quiridos com recursos do Fundo;

Art. 14. Durante o prazo previsto no§ 2° do artigo 2º, os novos
membros deverão se reunir com os Conselheiros do FUNDEB, cu-
jo mandato está se encerrando, para transferência de documentos
e informações de interesse do Conselho.

Art. 15. O Poder Executivo Municipal poderá, dentro das dis-
ponibilidades e da programação orçamentária, custear eventuais
despesas com transportes, alimentação e hospedagem fora do do-
micílio dos Conselheiros, por ocasião de sua participação, no exer-
cício de suas atividades, em eventos, simpósios, cursos e outras
atividades relacionadas ao ensino.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando, as disposições em contrário.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA 06/2013, 21 DE OUTUBRO DE 2013.

Altera a portaria 001/2007.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a
Lei Complementar 022/2007,

Considerandoa necessidade de atualizar as normas de avalia-
ção da aprendizagem escolar da educação básica;

Considerandoa solicitação do Conselho Municipal de Educação;

RESOLVE

Art. 1º - O artigo 10 da portaria 001/2007 passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 10º - Será considerado aprovado o aluno que, ao término
do 4º bimestre, atingir frequência mínima de 75% das aulas minis-
tradas e obtiver média anual igual ou superior a 6,00,a ser calcula-
da de acordo com a fórmula a seguir:

MÉDIAANUAL = (Média do 1º Bimestre + Média do 2º
Bimestre + Média do 3º Bimestre + Média do 4º Bimestre)

4

Parágrafo Único – O aluno que obtiver Média Anual inferior a
6,00 e igual ou superior a 2,50 deverá fazer uma Prova Final, ob-
servado o disposto no artigo 13 desta portaria.

Art. 2º - Fica revogado o artigo 12 da portaria 001/2007.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir de 01/01/2014.
Publique-se. Cumpra-se.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. de Educação e CulturaSEMEC

PORTARIAS




