
PREFEITURA DE 

CACHOEIRA doPiiiI 
Nossa Cldade Em Boas Maos 

EST ADO DO PARA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA 

LEI MUNICIPA L N° 05312018, DE 26 DE JUNHO DE 2018. 

DISPClE SOBRE CRIA(:AO DO FUN DO 
MUNICIPAL PARA GESTAO DA 
MOVIMENTA(:AO DOS RECURSOS DO 
FUNDO DE MANUTEN(:AO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCA(:AO 
BABICA E DE VALORIZA(:AO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCA(:AO 
F UNDEB, DE NATUREZA CONTABIL E DE 
AM BITO M NIC IPAL 

LEONARDO DUTRA VALE, Prefe ito Municipal de Cachoeira do Piria, FAI;O SABER que 
a Camara Municip ,1l aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I - DAS DISPOSI(:ClES GERAIS 

Art. 1". Fica criado 0 Fundo Mun icipal para Gesl30 da Movimentayao dos Recursos do 
Fundo de Manutcn , ao e Dcsenvolvimento da Educayao Basica e de Valorizayao dos 
Profissionais da Educayao - F UN DF B, no Municipio de Cachoeira do Piria, Estado do Para, 
que tem por objeti vo criar condiyoes financeiras e de gerenciamento, inclusive contabeis e 
de transparencia, dos rccu rsos destinados as ayoes de manutenyao e desenvolvimento do 
ens ino excculadns o u coordcJ1ad~, j unto a Secretaria Municipal de Educayao do Municipio 
de ael oeira do Piria. 
Art. 2".0 fundo destina-se a mall ule n, ao e 0 dese nvolvimento do ensino infantil e 
fundamental e arcm uncl'ayao cun di gna dos lrabalhadorcs da cducayao, observado 0 disposto 
nesta Lei Municipal, nu Constiluiyao, e nas leis nacionais aplicaveis para a Educay30. 
Art. 3'. 0 ordenador de despesa do fundo e 0 titular da pasta da Secretaria Municipal de 
Educa,ao de Cachoeira do Pi ria. 

CAPiTULO IJ - UAS FO TES DE R ECEITA DO FUNDO MUNICIPAL 00 
EDUCA(:AO DE CACHOEIRA DO PIRIA. 

Art. 4". Constituem receitas do Funda Municipal para Gestao da Movimenlayuo dos 
Recursos do Fundo de Ma nutenyilo e Desel1volvimento da Educayao Basica e de Valorizayao 
dos Protissiolls is da Educa<;:ao - FU DEB, 110 Municipio de Cachoeira do Piria: 
I - as trans fcrcn ci;ls oriu ndas c d isposms nn Constitui y30 Federal e na Lei 9.39411996, 
observadas a aplic uvilo do pc rcenl ual minima das rccc itas resultal)tes p imposlos e 
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transferencias para a manuten~ao e desenvolvimento do ensino, a lem de outras legalmente 

prev istas; 


II - As transferencias do Fundo de De~en vo l v imento da Educa~ao Basica - FUNDEB, ou 

outro que 0 venha substituir; 

IV - dotal'oes Orl'amenta rias que Ih e fo rem destinadas pelo Tesouro do Municipio; 

V - Recursos provenientes 

dos conve ni os lirmados pela Sec retaria Municipal de Educal'ao, e ou, a Prefeitura Municipal 

de Cachoeira do I'ir i'.. com ent id ades publicas, e ou, privadas; 

§ 1° - Os recursos do Fundo Municipal para Geslao da Movimental'ao dos Recursos do Fundo 

de Manutenl'ao e Descnvolvimento da Educal'ao Basica e de Valorizal'ao dos Profissionais 

da Educal'ao - FUNDEB serao ob rigatoriamente transferidos e depos itados em banco oficia l, 

em conta bancaria especifica. 

§ 2° - Os recursos di sponibili zados ao Fundo deverao ser regis trados de forma deta lhada a 

fim de e videnciar as rcspectivas transferencias, bem como 0 seu devido uso. 


CAPiTULO III - 00 OR<;:AMENTO E OA CONTABILlOAOE 

Art. 5'. 0 orl'amento do Fundo Municipal para Gestao da Movimental'ao dos Recursos do 
Fundo de Manutenl'aO e Dcsenvolvimenlo da Educal'ao Basica e de Valoriza~ao dos 
Profi ss ionais da Educal'ao - rUN DEB intcgrara 0 orl'amento do Governo Municipal em 
observancia da un idade orl'amenla ri a, obse rvadas, na sua e l abora~ao e exec ul'ao, os nomes e 
padro cstabclcc idos lega lmente 
§ 1° - 0 Fundo Municipal para Gestao da Movimental'ao dos Recursos do Fundo de 
Manuten~ao e Desenvo lvimento da Educal'ao B<is ica e de Va l o riza~ao dos Profissionai s da 
Educa~ao - FliN DEB tera prestal'ao de contas pr6pria, que obedeceni as normas de 
contabilidade ap licadas lega lmente. 
§ 2° - A contabi lidade em itira as re lator ios de vidos de gestao, entendidos como balancetes 
de receita e de despesas do Fundo Municipal para Ges tao da Movimental'ao dos Recursos do 
Fundo de Manutenl'ao e Dcscnvolvimento da Educal'ao Basica e de Val orizal'ao dos 
Profissionais da Educal'ao - FUNDEB e rela~ao dos pagamentos efetuados com recursos do 
fundo. 
§ 3° - As demonslra~oes e os rel at6rios gerados pela contabil idade do Fundo Municipal para 
Gestao da Movimentayao dos Recursos do Fundo de Man utenyao e Desenvolvimento da 
Educayao Basica e de Valorizayao dos Profissiona is da Ed ucayao - FUNDEB passarao a 

integr_ar a contab ilidade ger~1 municipal. . /' 

SE(:AO J - OA EXECU(:AO OR(:AMENTARJA / I 
Art. 6' . Nenhuma despesa sera realizada sem a necessaria autoriza~ao orzame tari a. 
§ 1° - Para os casos de insuficiencia e omiss6es oryamentarias poderao s¢ utilizados os 
creditos adicionais suplementa res e espcciais, autori zados por lei e :¢'ertotpor decreto do 
Poder Executivo. / 
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§ 2° - A abertura dos creditos adicionais, suplementares e especiais, dependen\ da existencia 
e das disponibilidades dos recursos destinados a atender a execuyao dos program as 
vinculados ao objetivo final delineado nest a lei, que seja: 
1 - receita vinculada ao Fundo Municipal para Gestao da Movimentayao dos Recursos do 
Fundo de Manutenl'ii<) e Desenvolvirnento da Educayao Basica e de Valorizayao dos 
Profissionai s da Ed llcayao - FUNDEB; 
J[ - produtos de convenios firrnados corn entidades privadas, e ou, publicas; 
I!I- anulayoes parciais ou totai s de dota90es do 6rgao da educayao destinadas aos programas 
educacionais; 
TV - superilvit financeiro apurado no balanyo do Fundo Municipal para Gestao da 
Movimentayiio dos Recursos do Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento da Educayao 
Basica e de Valorizayao dos Profissionais da Educayao - FUN DEB; 
V - opcrayocs de creditos vinculados aos program as de ensino de modo que juridicamente 0 

Poder Executivo possa executa-las. 

CAPiTULO IV - DA ADMINISTRA<;:AO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCA<;:AO 

Art. 7°. 0 gestor do Fundo Municipal de Edllcayao sera 0 titular da Secretaria Municipal de 
Educayiio, sendo vinculado areferida Secretaria. 

CAPiTULO V - DA UTILIZA<;:AO DOS RECURSOS 

Art. 8°. Pelo men os "60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serao 

destinados ao pagarnento da remunerayao dos profissionais do magisterio da educayao 

infantil e fundamental ern efetivo e.xercicio na rede publica municipal. 

Pariigrafo tinico. Para os fins do disposto no caput, considera-se: 

1- remunerayao: 0 total de pagamentos devidos aos profissionais do magisterio da educayao, 

em decorrencia do efeti vO exercicio ern cargo, emprego ou funyao, integrantes da estrutura, 

quadro ou tabela de servidores do Municipio, inclusive os encargos sociais incidentes; 

II - profissionais do magisterio da educayao: docentes, profissiona is que oferecern suporte 

pedag6gico direto ao cxercicio da docencia, incluindo-se direyao ou administrayao escolar, 

planejamento, inspeyao, supervisao, orientayuo educacional e coordenayao pedag6gica; e 

IJ I - efetivo exercicio: atuay30 efetiva no desempenho das ati vidades de magisterio previstas 

no inciso II, ussociada asua regular vinculay30 contratual, temporaria ou estatutaria, com 0 


Municipio, nao sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporarios previstos em 

lei , com onus para 0 Municipio, que nao impliquem rompimento da relayao juridica existertte. 

Art. 9°. E vedada a utilizayao dos recursos do Fundo: 

I - no financiamento das despesas nao consideradas como de manutenyao e desenvo imento 

do ensino; e / 
II - como garantia ou contrapartida de operayoes de cc<!dito, internas ou exyfrn s, contraidas 
pelo Municipio, que nao se destinem ao financiarnento de projetos, 1Wieslou program as 
considerados como ayao de manutenyiio e desenvolvimento do ensino j,(ra~1ti e fundamental. 
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CAPiTULO VI DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, 
FISCALIZACAO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS 

Art. 10.0 acompanhamento do conlrole soc ial sobre a dislribui<;:ao, a lransferencia e a 
aplica<;:ao dos recursos do Fundo serao exercidos, pelo Conselho de Acompanhamenlo Social 
do Fundo de Desenvolvimento da Educa<;:30 Basica - CACS. 
Art. ll. A presta<;:ao de conlas dos recursos do Fundo se ra realizada con forme as normas 
contilbeis e lega is estabelecidas. 
Panigrafo unico. As presta<;:oes de conlas serao inslruidas com parecer do conselho 
responsavel, que devera ser apresentado ao Poder Executivo em ate trinta dias antes do 
vencimento do prazo para a apresentayao da presta<;:ao de contas prevista no caput. 

CAPiTULO VIl- DAS DISPOSICOES FINAlS E TRANSITORJAS 

Arl. 12. A instituiyao do Fundo Municipal para GeSlaO da Movimentayao dos Recursos do 
Fundo de Manuten<;:ao e Desenvolvimento da Educayao Basica e de Valoriza<;:1io dos 
Profissionais da Educayao - FUN DEB previslo nesta Lei e a aplicayao dos recursos a ele 
destinados nao isentam 0 Poder Executivo da obrigatoriedade de a ·car na manuten<;:ao e 
desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 212 da Co stituiyao Federal. 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publ\y yao. 

Cachoeira do Pil'la, 20 de jUJlho e 2018. 

/~' / 

LEONARDO DUTRA V 
Prefeito Municipal. 
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