
1 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DEABAETETUBA 

GABINETE DA PREFEITA 

 

  

  

  

 

 

 

MENSAGEM Nº 05/2021, DE 13 DE ABRIL DE 2021 

 

  Senhor Presidente, 

  Com os cordiais cumprimentos estamos submetendo à apreciação desta Egrégia 

Casa, o presente Projeto de Lei que visa atender às necessidades do nosso Município.  

JUSTIFICATIVA 

Submetemos a apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos Pares, o Projeto de Lei 

Complementar anexo, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social (CACS), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em conformidade com 

o artigo 212-A da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 

de dezembro de 2020. 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) Fundeb do município de Abaetetuba 

vem por meio desta, em caráter de urgência, justificar a Vossas Excelências a aprovação do projeto 

de lei em questão e esclarecer sobre os prazos e orientações recebidas do MEC durante os meses de 

fevereiro e março: 

A Emenda Constitucional nº 108/2020 tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente por meio do Art. 212-A da 

Constituição Federal e a Lei Federal nº 14.113/2020 de 25 de dezembro de 2020 regulamentou esta 

conquista para a educação básica pública brasileira. 

Dentre as mudanças está o aumento da participação da União por meio da Complementação que, 

gradativamente até 2026, passa dos atuais 10% para 26%, podendo ser acessadas por estados e 

municípios de todo o país. Outra mudança é que os entes federados deverão providenciar legislação 

específica e instituir novos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundeb. 

Para tanto, a Lei 14.113/2020 determinou, em seu art. 34, a necessidade de aprovação de novas 

legislações instituindo estes Conselhos em até 90 (noventa) dias após a sua vigência. Cada ente 

federado deverá providenciar suas leis específicas contemplando a participação de setores da 

sociedade e segmentos da educação. 

O CACS deverá ser composto por: 02 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos 

quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 01 
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(um) representante dos professores da educação básica pública; 01 (um) representante dos diretores 

das escolas básicas públicas; 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 

escolas  

 

básicas públicas; 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; e 02 (dois) 

representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 01 (um) indicado pela entidade 

de estudantes secundaristas; 01 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação 

(CME); 01 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, indicado por seus pares; 02 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 01 (um) 

representante das escolas do campo; e 01 (um) representante das escolas quilombolas. 

Destaque ainda deve ser feito para o fato de que após a aprovação e sanção da Lei instituindo o 

CACS-Fundeb no município, ainda deverão ser realizados os processos democráticos de escolha 

dos respectivos representantes, nos termos da Lei Federal nº 14.113/2020. 

Salientamos que a aprovação do presente Projeto de Lei é em caráter de urgência para que 

possamos cumprir com as datas estabelecidas pelo Ministério da Educação, mesmo estando no 

aguardo de maiores informações do próprio ministério. 

Nesse sentido, submetemos à apreciação de Vossas Excelências a proposta de Projeto de Lei nos 

termos e em perfeita consonância com a Lei Federal nº 14.113/2020, razão pela qual solicitamos sua 

aprovação, a fim de que possam ser realizados os trâmites necessários. 

Agradecemos a atenção dispensada para a Rede Municipal de Ensino nesta oportunidade e 

renovamos protestos de apreço e consideração. 

 

 

 

 

________________________________________ 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

Prefeita Municipal de Abaetetuba-Pa 
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PROJETO DE LEIMUNICIPALNº 005DE13DE ABRIL DE2021 

 

DispõesobreaRegulamentaçãodoConselhoMunicipal de Acompanhamento 

e Controle Socialdo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

daEducaçãoBásicaedeValorizaçãodosProfissionaisdaEducação- 

CACS/FUNDEB,Derroga a Lei Municipal de Abaetetuba nº 424 de 29 de 

dezembro de 2014 e da outras providências. 

 

A Prefeita do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o seguinte 

Projeto de Lei: 

 

 

CAPÍTULOI 

DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

 

Art. 1º. OConselhoMunicipal de Acompanhamento e Controle Socialdo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento daEducaçãoBásicaedeValorizaçãodosProfissionaisdaEducação– CACS/FUNDEB 

de Abaetetubaserá regulamentado por esta lei, derrogando a  Lei Municipal de Abaetetuba  nº 

424/2014. 

 

Art.2º.   O CACS/FUNDEB-Abaetetuba tem autonomia, nãoestá subordinado e nem possui 

vínculo, institucionalmente com o Poder Executivo local, deve ser renovado periodicamente ao final 

de cadamandato dos conselheiros. 

 

Art.3º.   Cabe ao governo municipal gantir infraestrutura, materias adequadospara a execução plena 

das competências do CACS/FUNDEB-Abaetetuba, informando oficialmente ao FNDE- Ministério 

da Educação, os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. 

 

Parágrafo único. O governo municipal, por meio do órgão da educação, deve disponibilizar um 

servidor do quadro efetivo para atuar como Técnico de Referência,  cabendo-lhe assessorar  a 

Presidência do Conselho, alémde desenvolver atividades de suporte técnico relacionadas à demanda 

do CACS/FUNDEB- Abaetetuba.  

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º. O CACS/FUNDEB-Abaetetubaé constituído por 15 (quinze) 

membrostitulares,acompanhadosdeseusrespectivossuplentes,conformerepresentaçãoeindicaçãodiscri

minadas aseguir: 

I.2(dois)representantesdoPoderExecutivoMunicipal,dosquaispelomenos1(um)daSecretariaMunicip

al deEducaçãoouórgãoeducacionalequivalente; 

II. 1 (um)  representantedosprofessoresdaEducaçãoBásicaPública; 

III.1 (um) representantedosdiretoresdasescolasda rede Pública Municipal de Educação; 

IV. 1 (um)representantedosservidorestécnico-administrativosda rede Pública Municipal de 

Educação; 

V.2(dois)representantesdospaisdealunosda rede Pública Municipal de Educação; 
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VI.2(dois)representantesdosestudantesda rede Pública Municipal de Educação; 

VII.1(um)representantedorespectivoConselhoMunicipaldeEducaçãode Abaetetuba- 

CME/Abaetetuba; 

VIII. 1(um)representantedoConselhoTutelar, aqueserefereaLeinº8.069,de13dejulhode1990, 

indicadopor seuspares; 

IX.2(dois)representantesdeOrganizaçõesdaSociedadeCivil; 

X. 1(um)representantedas escolas doCampo; 

XI. 1 (um) representante das escolas do Quilombolas. 

 

Art. 5º.  Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma 

categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus 

impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim 

do mandato, sendo que: 

§ 1º. O processo de escolhadosmembrostitulares e seus suplentes dar-se-á de forma eletiva, organizada 

e regulamentada por órgãos e instituições previstos nos incisos I a XI. 

§ 2º. O mandato dos membros do CACS/FUNDEB-Abaetetuba,será de 4 (quatro) anos, vedada a 

recondução para o próximo mandato. Terá início em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do 

respectivo titular do Poder Executivo. 

§ 3º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá 

acompanhar as reuniões do conselho com direito à voz. 

§ 4º. Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente, incorrerem em situação deafastamento 

definitivo descrito no Art. 5º, o órgão/instituição deverá informar oficialmente ao Conselho o 

membro substituto paraintegraroCACS/FUNDEB. 

§ 5º OprimeiromandatodosmembrosdoConselhoterávalidadeatéadatade31/12/2022,sendo 

ummandatopararegularizaçãodanovalei. 

§6°.Apartirdodia01/01/2023,omandatoseráde4(quatro)anos,sendovedadaareeleição. 

 

Parágrafo Único: Os novos membros do Conselho, previstos no caput, devem ser escolhidos até 20 

(vinte) dias antes do término do mandado do conselho vigente. 

 

Art.6º. OsuplentesubstituiráotitulardoCACS/FUNDEB-Abaetetuba, nocasode seuafastamento 

temporário ou eventual, e assumirá sua vaga temporariamente (até que 

sejanomeadooutrotitular)nashipóteses deafastamentodefinitivodecorrentede: 

I. desligamentopormotivosparticulares; 

II. rompimentodovínculodequetrataoinciso III do Art.. 5º 

III. situaçãodeimpedimentoprevistono§4º,doart.2°incorridapelotitularnodecorrerdeseumandato. 

 

Art.7º. Os conselheiros eleitos deverão possuir vínculo formalcomossegmentosquerepresentam,  

devendo estar em condição de atuar na respectiva função, sendo umprérequisitoàparticipação 

noprocesso eletivo, de acordo com o que estabelece a Lei Federal, nº 14.113/2020 

 

Art.8º. O CACS/FUNDEB- Abaetetuba  será composto de  um Presidente e um Vice-Presidente, 

ambos eleitosporseuspares. 

 

Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a Presidência e a Vice-presidência osconselheiros 

 designadosnostermos do Ar.4º, Inciso I, destalei. 

 

Art.9º.NahipóteseemqueomembroqueocupaafunçãodePresidentedoCACS/FUNDEB, incorrer na 
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situação de afastamento definitivo previsto no Art. 4º, a Presidênciaseráocupadapelo Vice-

Presidente. 

 

Art.10. SãoimpedidosdeintegraroCACS/FUNDEB: 

 

I.cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-

Prefeito,edosSecretáriosMunicipais; 

II.  tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 

queprestemserviçosrelacionadosàadministraçãooucontroleinternodosrecursosdoFundo,bemcomocô

njuges,parentesconsanguíneosouafins,atéterceirograu,destesprofissionais; 

III. estudantes que não sejam emancipados;  

IV. paisdealunos que: 

a) exerçamcargosoufunçõespúblicasdelivrenomeaçãoeexoneraçãonoâmbitodoPoderExecutivoMu

nicipal;ou; 

b) prestemserviçosterceirizadosaoPoderExecutivo Municipal. 

 

Art. 11.As organizações dasociedadecivilque integram oCACS/FUNDEB: 

 

I. são pessoasjurídicasdedireitoprivado,semfinslucrativos,nostermosdaLeinº13.204,de14 

dedezembrode2015; 

II. desenvolvematividadesdirecionadasàlocalidadedorespectivo Conselho; 

III. devematestaroseufuncionamentohápelomenos1(um)ano,contadodadatadepublicaçãodo edital; 

IV. desenvolvematividadesrelacionadasàeducaçãoouaocontrolesocialdosgastospúblicos; 

V. nãofiguramcomobeneficiáriasderecursosfiscalizadospeloConselhooucomocontratadas da 

Administração dalocalidadeatítulooneroso. 

 

Art.12.Órgãos e instituições devem encaminhar oficialmente à Presidência  do ConselhoMunicipal 

de Acompanhamento e Controle Socialdo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

daEducaçãoBásicaedeValorizaçãodosProfissionaisdaEducação– CACS/FUNDEB, os nomes dos 

representantes que irão compor o Conselho e as respectivas atas do processo eletivo. 

 

Art. 13.O presidente em exercício do CACS/FUNDEB,  em reunião colegiada, deverá dar posse aos 

novos conselheiros para mandatos posteriores  em até vinte dias antes do término do mandato 

vigente. 

 

Art. 14.O Presidente CACS/FUNDEB, será eleito por seus pares na primeira reunião colegiada, 

sendo impedido de ocupar a referida  função o representante do governo municipal, gestor de 

recursos do fundo no âmbito da gestão municipal. 

 

Art. 15. As reuniões ordinárias do CACS/FUNDEB, serão realizadas mensalmente, e devem estar 

previstas no Regimento Interno do conselho, com a presença da maioria de seus membros e 

extraordinariamente, quando convocados oficialmente peloPresidente,oumediantesolicitação por 

escrito de pelo menos de um terço dos membros efetivos. 

 

Parágrafo Único: O regimento deve prever frequências e faltas mensais que cada conselheiro deve 

obedecer. 
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CAPÍTULO III 

DASCOMPETÊNCIAS 

 

Art.16. CompeteaoCACS/FUNDEB- Abaetetuba: 

I. apresentar ao governo municipal,bem como aos órgãos de controle interno e externo, manifestação 

formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla 

transparência ao documento em sítio da internet; 

II.  convocar, por decisão da maioria de seus membros, sempre que houver necessidade, o Secretário 

Municipal de Educação de Abaetetuba, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos a 

respeito 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; 

III. requisitar do Poder Executivo cópia de documentos, os quais devem ser imediatamente 

concedidos ao conselho, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, 

referentes a: 

 

a) documentos sobre licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados 

com recursos do fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em 

efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de 

estabelecimento a que estejam vinculados; 

c) documentos que tratam sobre convênios, termo de comodato e parcerias com órgãos e intituições 

vinculadas à educação municipal; de acordo como que estabelece o Art. 7º da Lei Federal nº 

14.113/2020; 

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções; 

 

IV. Realizar visitas para verificação in loco, entre outras questões pertinentes: 

a) ao desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos 

do Fundo; 

b) àadequação do serviço de transporte escolar; 

c) àutilização em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos com recursos do Fundo para 

esse fim. 

Art.17.   Ao CACS/FUNDEB- Abaetetuba, compete ainda: 

 

I. analisar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados,relativos 

aosrecursosrepassadosou retidos àcontado Fundo; 

II.elaborar e emitir parecer das prestações de contas, conforme estabelece o Parágrafo Único do Art. 

31 da Lei Federal nº 14.113/2020; 

III. supervisionar o censo escolar anual, bem como a elaboração da proposta orçamentária anual no 

âmbito municipal, visando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos 

dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo; 

IV.acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de 

contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação 
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desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. 

 

Parágrafo Único. O parecer de que trata o inciso II do referido artigo deve ser encaminhado 

oficialmente ao Poder Executivo Municipal, em até trinta dias antes do vencimento do prazo, para 

aapresentaçãodaprestaçãodecontasjuntoaoTribunaldeContasdoMunicípio- TCM. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS REGISTROS CONTÁBEIS 

 

Art.18.   Cabe ao governo municipal, disponibilizar ao CACS/FUNDEB, mensalmente,os registros 

contábeis e o demonstrativo gerencial atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos da conta 

do fundo, assim como as despesas realizadas.  

 

Parágrafo Único: Osregistros contábeis e  demonstrativo gerencias devem ficar permanentemente  à 

disposição do CACS/FUNDEB. 

 

Art.19.   As informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais disponibilizados pelo governo 

municipal, conforme previsto no Art. 163-A da Constituição Federal(1988) devem conter o 

detalhamento relacionados ao FUNDEB. 

 

Art.20.  A verificação do cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos do Fundeb, 

estabelecidos nos Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal, em ações de manutenção e de 

desenvolvimento do ensino no âmbito municipal, deve ser realizada por meio de registro bimestral, 

em sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, mantido pelo Ministério da 

Educação. 

 

Art.21.  A ausência de registro das informações de que trata o caput deste artigo, no prazo de até 30 

(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, ocasionará a suspensão das transferências 

voluntárias e da contratação de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do 

principal atualizado da dívida mobiliária, até que a situação seja regularizada. 

 

 Parágrafo Único: O sistema de que trata o caput deste artigo deve possibilitar o acesso aos dados e 

à sua análise pelo presidente doCACS/FUNDEB- Abaetetuba, pelos Tribunais de Contas dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Art.22. O sistema de que trata o caput deste artigo deverá observar os padrões de interoperabilidade e 

a necessidade de integração de dados com os demais sistemas eletrônicos de dados contábeis, 

orçamentários e fiscais, no âmbito do Poder Executivo federal e dos Tribunais de Contas, como 

formas de simplificação e de eficiência nos processos de preenchimento e de disponibilização dos 

dados, garantindo acesso irrestrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar 

disponíveis em formato aberto, respeitadas as Leis nºs 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 13.709, 

de 14 de agosto de 2018. 

 

CAPÍTULOV 

DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

 

Art. 23. O CACS/FUNDEB , no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a posse do Presidente, Vice 

Presidente e Conselheiros,em reunião colegiada deverá realizar a aprovação do Regimento 
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Internoquedisciplina o funcionamento do conselho. 

 

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes,cabendo ao 

Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender dedesempate. 

 

Art.24.A atuaçãodosmembros doCACS/FUNDEB: 

 

I. nãoseráremunerada; 

II. éconsideradaatividadederelevanteinteressesocial; 

III. asseguraisençãodaobrigatoriedadedetestemunharsobreinformaçõesrecebidasouprestadasemrazã

odoexercíciodesuasatividadesdeconselheiroesobreaspessoasquelhes confiaremou deles 

recebereminformações; 

IV. veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou deservidores 

dasescolaspúblicas,no curso do mandato que incorrerem de: 

 

a) exoneraçãodeofíciooudemissãodocargoouempregosemjustacausa,bem 

comotransferênciainvoluntáriado estabelecimentodeensino emqueatuam; 

b) atribuiçãodefaltainjustificadaaoserviço,emfunçãodasatividadesdoconselho;e 

c) afastamentoinvoluntárioeinjustificadodacondiçãodeconselheiroantesdotérminodomandato 

paraoqualtenhasido designado. 

 

V. veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades 

doConselho,nocursodomandato,atribuiçãodefaltainjustificadanasatividadesescolares. 

 

Art.25. Ogoverno municipal local 

disponibilizaráemsitedainternet,informaçõesatualizadassobreacomposiçãoeofuncionamentodorespecti

voconselhodequetrataestaLei,incluídos: 

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

II.correio eletrônicoou outrocanaldecontato diretocomo conselho; 

III. atasdereuniões; 

IV. relatóriosepareceres; 

V.outrosdocumentosproduzidospeloConselho. 

 

Art. 26. Durante o prazo previsto no § 2º do Art. 5º, os representantes dos segmentosindicados para 

o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membrosdoCACS/FUNDEB-

Abaetetuba,cujomandatoestáseencerrando,paratransferênciadedocumentos 

einformaçõesdeinteressedoConselho. 

 

Art.27.Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições contrárias, em 

especial a Lei Municipal nº 423/2014. 

 

 

Abaetetuba/PA ,13de Abrilde2021. 

 

 

 

 

 



9 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DEABAETETUBA 

GABINETE DA PREFEITA 

 

  

  

  

 

 

 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

Prefeita Municipal de Abaetetuba-Pa 


