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LEI MUNICIPAL N° 051/2018, DE 12 DE JUNHO DE 2018. 

DISPOE SOBRE A CRIA<;:Ao DO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCA<;:AO-FME E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS 

A Camara Municipal de Cachoeira do Piria aprovou e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

Art . 1°_ Fica criado 0 Fundo Municipal de Educa<;ao-FME, instrumento de 

capta<;ao e aplica<;ao de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e 

meios para 0 financ iamento das a<;6es na area da educa<;ao. 

Art. 2° Constituirao receitas do Fundo Municipal de Educa<;ao-FME : 

I- Recursos provenientes das transferencias do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educa<;ao; 

II- Dota<;6es or<;amentarias do Municipio e recursos adicionais que a 

Lei estabelecer no transcorrer de cada exercicio; 

II I- Produto de convenios firmados com outras entidades financeiras . 

Paragrafo Unico- os recursos que comp6e 0 Fundo, serao depositados 

em institui<;6es financeiras oficiais , em conta especial sob a denomina<;ao 

- Fundo Municipal de Educa<;ao 

Art.3° 0 FME sera gerido pela Secreta ria Municipal de Educa<;ao, 6rgao da 

administra<;ao publica municipal, atraves de seu Secretario Municipal juntamente 

com um tesoureiro, sob a orienta<;ao do Conselho Municipal de Educa<;a~ 

Paragrafo Unico- 0 or<;amento do Fundo Municipal de Educa<;ao-~ tegrara 

o or<;amento geral do Municipio. 

ArtAOSao atribui<;6es do (a) secreta rio (a) Municipal de Eduoa<;?o de Cachoeira 

do Piria : j/ 
! 
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1- Gerir 0 Fundo Municipal de Educayao- FME e estabelecer 

politicas de aplicayao dos seus recursos em conjunto com 0 

Conselho Municipal de Educayao; 

11- Acompanhar, avaliar e decidir sobre a relayao das ayoes 

previstas no Plano Municipal de Educayao de cachoeira do 

Piria; 

111- Submeter ao Conselho Municipal de Educayao 0 plano de 

aplicayao a cargo do FME, em consonancia com 0 Plano 

Municipal de Educayao de Cachoeira do Piria e com a Lei 

de Diretrizes Oryamentarias - LDO. 

IV- Submeter ao conselho Municipal de Educayao as 

demonstrayoes mensais de receita e despesa do FME; 

V- Encaminhar a contabilidade geral do Municipio as 

demonstrayoes mencionadas no inciso anterior; 

VI- Assinar cheques juntamente com 0 responsavel pela 

Tesouraria do Fundo quando for 0 caso; 

VII- Ordenar empenhados e pagamentos das despesas do FME; 

Art. 5° Sao atribuiyoes do Tesoureiro do Fundo Municipal de Educayao de 

Cachoeira do Piria: 

1- Preparar as demonstrayoes mensais da receita e despesas a serem 

apresentadas na Assembleia Geral (na transparencia publica 

trimestral), encaminhando-as, posteriormente, a Secreta ria Municipal 

de Finanyas do Municipio; 

11- Manter os controles necessarios a execuyao oryamentaria do Fu 

referentes a empenhos, liquidayao e pagamento das despesa aos 

recebimentos das receitas; 

111- Manter em coordenayao com 0 setor competente d£ l refeitura 

Municipa l 0 controle dos bens patrimoniais destinados ao conselho 

Municipal de Educayao; / / 
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IV- Encaminhar ao Presidente do Conselho: 

a) Mensalmente, as demonstrayoes de receitas e despesas; 

b) Semeslralmente, os inventarios de bens materiais, m6veis e 

im6vels; 

c) Anualmente, 0 balanyo geral do fundo; 

V- Firmar com 0 responsavel pelo controle da execuyao oryamentaria, as 

demonstrayoes mencionadas no inciso IV deste artigo ; 

VI- Apresentar , mensalmente, analise e projeyao da utilizayao dos 

recursos do Fundo bem como sua avaliayao economico-financeira 

apurada nas respectivas demonstrayoes; 

Vll- Manter junto a secreta ria do conselho os controles necessarios dos 

contratos e convenios de execuyao de programas e projetos do Plano 

Municipal de Educayao. 

Art. 6° Os recursos do Fundo Municipal de Educayao - FME serao aplicados em: 

1- Cursos de aperfeiyoamento e capacitayao de professores ; 

11- Programas para a melhoria da qualidade de ensino e aumento do nivel 

de escolaridade para a populayao; 

111- Democratizayao da gestao da educayao Publica e a superayao das 

desigualdades sociais e regionais no que tange ao acesso, 

permanencia e sucesso do aluno na escola ; 

IV- Financiamento total ou parcial de programas e projetos da educayao, 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educayao 6rgao da 

Administrayao Publica Municipal, responsavel pela execuyao da 

politica da educayao neste municipio. 

/ 

Art. 7° 0 repasse de recursos para as escolas sera efetivada R '11 E, de 

acordo com criterios estabelecidos pela Secreta ria MuniciP/ al de ~. ucayao e 

apreciayao do Conselho Municipal de Educayao. t/ 
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Art . 8 0 As contas e os relat6rios do gestor do Fundo Municipal de Educayao 

serao submetidos a apreciayao do Conselho municipal de Educayao - CME, 

mensalmente, de forma sintetica , e , anualmente de forma analitica. 

Art . go A contabilidade do Fundo obedecera as norm as da contabilidade da 

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria e todos os relat6rios gerados para sua 

gestao serao devidamente aprovados pela Comissao de Finanyas do Conselho, 

que passarao a integrar a contabilidade geral do Municipio. 

Art. 100 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, revogando-se as 

disposiyoes em contrario. 

/ 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoei; ' do Pi de 2018. 

/

,LEONARDO DUTRA . LE 

! Prefeito Municipal 

, 
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