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LEI Nº 081/2022, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS 

FUNDEB, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

MARACANÃ DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ, no interesse superior e 

predominante do Município APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica criado, no âmbito do Município de Maracanã, Estado do Pará, o 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - CACS FUNDEB.  

Parágrafo Único - O CACS - FUNDEB atuará no acompanhamento e controle 

social sobre a distribuição, transferência e a aplicação dos recursos do 

FUNDEB no âmbito do município de Maracanã/PA;  

 

Art. 2° - O Conselho a que alude o artigo 1° desta lei, será composto da 

seguinte forma: 

I. 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal; 

II. 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 

III. 1 (um) representante dos diretores (gestores) das escolas públicas de 

educação básica do Município de Maracanã; 

IV. 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 

escolas públicas de educação básica do Município de Maracanã; 

V. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 

VI. 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 

dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas; 
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VII. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação (CME); 

VIII. 1 (um) representante do Conselho Tutelar do Município de 

Maracanã, indicado p seus pares; 

IX. 2 (dois) representantes das organizações da sociedade civil. 

X. 1 (um) representante das escolas do campo do Município de 

Maracanã; 

§1° - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, 

representante da mesma categoria ou seguimento social com assento no 

conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, 

provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do final do 

mandato, ocorridos antes do fim do mandato. 

§2° - O mandato normal dos membros do CACS - FUNDEB, exceto o primeiro, 

será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o mandato subsequente, e 

iniciar-seá em 1 ° de janeiro do terceiro ano de mandato do chefe do Poder 

Executivo; 

§3° - O primeiro mandato do CACS - FUNDEB, excepcionalmente, terá início a 

partir da sanção da presente Lei e com os atos de nomeação dos novos 

Conselheiros, após processo de escolha regular, e extinguir-se-á em 31 de 

dezembro de 2022; 

§4° - Os membros do CACS – FUNDEB serão indicados até 20 (vinte) dias 

antes do término do mandato dos membros o conselho anterior, da seguinte 

forma: 

I. Os representantes dos órgãos públicos municipais, serão indicados 

pelo chefe do Poder Executivo 

II. Os representantes de diretores, pais de alunos e estudantes serão 

escolhidos em processo eletivo organizado para esse fim, pelos 

respectivos pares: 

III. Os representantes dos professores e técnico-administrativos serão 

indicados pelas entidades de classe da referida categoria; 

IV. As organizações da sociedade civil serão escolhidas em processo 

eletivo dotado de ampla publicidade; 

§5° - As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo: 

I. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos 

da Lei º n 13.019, de 31 de Julho de 2014; 
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II. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado 

da data de publicação do edital, com atividades relacionadas à 

educação ou ao controle social dos gastos públicos, no âmbito do 

município de Maracanã; 

III. Não devem figurar como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo 

conselho ou como contratadas da Administração municipal a título 

oneroso; 

§6° - Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I, lI, IlI e IV, do § 4°, deste 

artigo, os integrantes do CACS – FUNDEB serão designados pelo chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 3° - São impedidos de integrar o conselho a que se refere o art. 1°, desta 

lei: 

I. Os titulares dos cargos de prefeito, vice-prefeito e de Secretário 

Municipal de Educação, bem como seus cônjuges e parentes 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 

II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao 

controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais; 

III. Estudantes que não sejam emancipados; 

IV. Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 

do chefe do Poder Executivo; 

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo 

municipal; 

c) sejam pertencentes a entidades que já tenham vaga garantida no 

conselho, por esta lei: 

 

Art. 4° - O presidente do CACS - FUNDEB será eleito por seus pares, em 

reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do 

governo gestor do FUNDEB. 

 

Art. 5° - A atuação dos membros do CACS – FUNDEB: 
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I. É considerada atividade de relevante interesse social; 

II. Não será remunerada; 

III. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de sua 

atividade de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou 

deles receberem informações; 

IV. Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e 

diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato: 

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego, sem justa causa, ou 

transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que 

atuam; 

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

conselho, devidamente comprovadas da condição de conselheiro 

antes do término do mandato 

c) afastamento involuntário e injustificado para o qual tenha sido 

designado; 

V. Veda, quando os conselheiros forem representantes dos estudantes 

em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta 

injustificada nas atividades escolares. 

 

Art. 6° - O CACS-FUNDEB atuará com autonomia e sem vinculação ou 

subordinação institucional ao Poder executivo local. 

 

Art. 7° - O Conselho não contará com estrutura administrativa própria, cabendo 

ao Município, garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à 

execução plena das suas competências e oferecer ao Ministério da Educação 

os dados cadastrais relativo à criação e à composição do referido Conselho.  

 

Art. 8° - O CACS - FUNDEB reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente, ou 

sempre que for necessário por convocação de seu presidente.  

 

Art. 9° - O CACS - FUNDEB elaborará o seu Regimento Interno que deverá ser 

homologado por ato do Chefe do Poder Executivo.  

 



  

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
CNPJ: 04.880.258/0001-80 

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente as leis nº 735 de 09 de abril de 2007 e 

812 de 10 de setembro de 2013.  

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Maracanã em 24 de novembro de 2022. 

 

 

Reginaldo de Alcantara Carrera 

Prefeito Municipal de Maracanã/PA 
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