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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

C.N.PJ 07.16S.S49/0001-8S 
R11a Anstarro Pereira, nº.96 

AROEIRAS DO ITAIM·Pl. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO PP Nº 005/2021-PMAI 

PROCF.SSO ADMINISTRATIVO PP Nº 005/2021-PMAI 

MODAIIDADE: PREGÃO PRFSENCIAL O 005/2021-PMAI 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
AROEIRAS DO ITAIM, DURANTE O ANO DE 2021" 

CONTRATADO: ADEILSON MOURA BARBOSA EEIRELI, CNPJ: 07.756.312/0001-79 

VIGmCIA: A PARTlR DA ASSINATURA DO CONTRATO FINDANDO EM 31/12/2021 OU 
QUANDO SE EXPlRAR O OBJETO. 

VALOR: dos LOTF.5 01 - RS 249.728,70 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e 
vinte e oito reais e setenta centavos) e 02 - 104.925,00 (cento e quatro mil, novecentos 
e vinte e cinco reais), totalizando no Valor Global de RS 354.653, 70 (trezentos e 
dquenta e quatro mil, seiscentos e clquenta e três reais e setenta centavos). 

FONTE DE RECURSOS: DE ACORDO COM O EDITAL 

DATA DA ASSINATIJRA 
ONTRA l (' \' FlVEREJRO DE2021 
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ESTADO DO PIAut 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO 1T A1M 

C.N.PJ 07.16S.549/0001-85 
R11a Arntarco Pereira, nº.96 

AROEIRAS DO ITAIM·PI. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO PP Nº 009/2021-PMAI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PP Nº 009/2021-PMAI 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL O 009/2021-PMAI 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F.SPEClAlJZADA PARA FORNECIMFNfO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE jtROEIRAS DO ITAJM, DURANTE O 
ANODE2021" 

CONTRATADO: EMERSON DE ARAÚJO FONTF.5 · ME, CNPJ: 09.257.632/0001-00 

VIGtNctA: A PARTIR DA ASSINATIJRA DO CONTRATO FINDANDO EM 31/12/2021 OU 
QUANDO SE EXPIRAR O OBJETO. 

VALOR! RS 227.700,05 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS REAIS E CINCO 
CEm'AVOS). 

FONTE DE RECURSOS: DE ACORDO COM O EDITAL 

DATA DA ASSINATIJRA ~-=JTO: -11'-l,t-+-----
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ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO IT AIM 

C.N,PJ 07,165.549/0001-85 
Rua Aristarco Pereírll, nº.96 

AROEIRAS DO ITAIM-PI. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO PP Nº 010/2021-PMAI 

PROCF.SSO ADMINISTRATIVO PP NO 010/ 2021-PMAI 

MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL O 010/2021-PMAI 

OBJETO: "CONTRA TAÇAO DE EMPRESA/PESSOA FíSICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO rTAIM E 
TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O ANO DE 2021" 

CONTRATADO: JOSE CAIO C DE MOURA, CNPJ: 30.320.224/ 0001-41 

VIGtNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ANDANDO EM 31/12/2021. 

VALOR! RS 58.100,00 (cinquenta e oito mil e cem reais) MENSAL 

FONTE DE RECURSOS: DE ACORDO COM O EDITAL 

DATA DA ASSlNA TIJRA DO CONTRA TO: 26 DE FEVEREIRO DE 2021 

-----~Jtl_ 
CPF: 527.388.843-34 
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ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE AROEIRAS 00 ITAIM 

CNPJ Nº 07.165.54910001-85 
RUA ARISTARCO PEREIRA- nº190 

CEP: 64.612-000 
E~mail: prefeitura.ai@hgtmail.com 

LEI N°160/ 2021 , DE 26 DE MARÇO DE 2021 . 

Dispõe sobre a reestruturação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação -
CACS-FUNDEB, de Aroeiras do ltaim, em 
confonnidade com o artigo 212-A da 
Constituição Federal (1988), regulamentado na 
forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020 e dá outra providencias. 

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação no Municlpio de Aroeiras do ltaim Piaul- CACS
FUNDEB, criado nos termos da Lei n º 15/2005 que criou Conselho no Municlp io, em 
confonnidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma 
da Lei Federa l n º 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo 
com as disposições desta Lei. 

Art. 2 º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação-CACS-FUNDEB tem por finalidade realizar o 
acompanhamento e o controle social sobre a distribuição. a transferência e a 
aplicação dos recursos do Fundo, com organização independente e em hannonia 
com os cargos da Administração Pública Municipal. competindo- lhe: 

1 - Elaborar parecer sobre as prestações de contas, em conformidade com o previsto 
no Parágrafo Único do art . 31 da Lei Federal n ' 14.113, de 2020; 

li - Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária 
anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 
operacionalização do Fundo; 



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

430 Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 31 de Março de 2021 • Edição IVCCXC

(Continua na próxima página)

c..v-1-ººs ~~ ,,. , +e::, 
e l . J >t-

=================================================:..._ ~ \,tp ~ -·i ~=- ~ 

CRESCENDO COM O POVO 

ESTADO DO PIAUI 
PREFE ITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

Secreteri• Municipal de Melo Ambiente• Recursos HJdrlcos 
CNPJ 07.165.549/0001 -85 

Rua Aristarco Pereira, nº 96 Centro 
CEP 64612-000 

Ili - Acompanhar e aplicação dos recursos federeis transferidos pera e conte do 
Programe Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do Programe de 
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento a Educação de Jovens e Adultos -
PEJA: 

IV - Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos para a conta dos 
programas nacíonais do governo federal em andamento no Município; 

V - Receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos 
nos incisos 111 e IV do "caput" deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca 
da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE; 

VI - Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos para a conta do Fundo; 

VII - Criar ou atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei. 

Art_ 3° O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente: 

1 - Apresentar, ao Poder Legislativo e aos Cargos de controle interno e externo, 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais 
do Fundo, dando ampla transparência ao documento em site da internet; 

li - Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Dirigente Municipal de 
Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de 
recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada 
apresentar-se em prezo não superior a 30 (trinta) dias; 

Ili - Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para 
fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, referentes a: 

a) Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados 
com recursos do Fundo; 

b) Folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos 
servidores em efetivo exercício na educação básica e e indicação do respectivo 
nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados; 

c) Convêníos/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos; 

d) Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções; 

IV - Realízar visitas para verificar. "in loco", entre outras questões pertinentes: 

a) O desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas 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 adquiridos com 
recursos do Fundo para esse fim. 

Art. 4º A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 212-A da 
Constituição Federal e desta lei, especialmente em relação à aplicação de totalidade 
dos recursos do Fundo, serão exercidos pelo CACS- FUNDES. 

Art. s • O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação-CACS-FUNDEB deverá elaborar a apresentar ao Poder 
Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do Fundo. 

Parágrafo Único. O parecer deve ser apresentado ao Poder Público Municipal em 
até 30 (trinta) dias antas do vencimento do prazo de apresentação da prestação de 
contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 6 º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação-CACS-FUNDEB será constituído por: 

1 - membros titulares, na seguinte conformidade: 

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles 
da Secretaria Municipal de Educação; 

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do 
Município; 

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas de educação básica públicas 
do Município; 

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas de 
educação básica públicas do Município; 

e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica 
pública do Município; 

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do 
Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas; 

g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação - CME; 

h) (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8 .069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto de Criança e do Adolescente-. indicado por seus 
pares; 

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil ; 

j) 1 (um) representante das escolas do campo; 

k) 1 (um) representante das escolas quilombolas 

li - membros suplentes: para cada membro titular. será 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. 

§ 1 º Os conselheiros de que trata os incisos I e li deste artigo deverão guardar 

Vinculo formal com os segmentos que representam, devendo está em condições de, 
constituir-se como pré-requisito a participação no processo eletivo do Presidente; 

§ 2º Para fins da representação referida na alínea "I" do inciso I do "caput" deste 
artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições: 

1 - Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

li - Desenvolver atividades direcionadas ao Município de Aroeiras do ltalm; 

Ili - Estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação do 
edital ; 

IV - Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos 

gastos públicos; 

V - Não figurar oomo beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou 
como contratada pela Administração a titulo e oneroso. 

§ 3º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea 'F' 
do inciso I do "caput" deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as 
reuniões do conselho, com direito a voz. 

Art. 7• Ficam Impedidos de Integrar o CACS-FUNDEB: 

1 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges 
e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 

li - O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 
que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos 
do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses 
profissionais, até o terceiro grau; 

Ili - Estudantes que não sejam emancipados: 

IV - Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a) Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito 
dos cargos do Poder Executivo; 

b) Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. 

Art.8° O suplente substituirá o titular do Conselho Municipal de Acompanhamento e, 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais de Educação do CACS-FUNDEB, nos casos de 
afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumira sua vaga 
temporariamente (até que seja nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento 
definitivo decorrente de: 

1 - Desligamento par motivos particulares; 

li - Rompimento do vínculo de que trata o§ 1º do art. 6 º; e 

Ili - Situação de impedimento previsto no art. 7º, incorrida pelo titular no decorrer de, 

seu mandato. 

Parágrafo único - Na hipótese em que o conselheiro lílular e/ou suplente incorrerem 
na situação de afastamento definitivo descrito acima, a instituição ou segmento 
re1,ponsável pela indicação deverá indicar novos representante5 para o Coni;elho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação CACS-FUDEB. 

Art. 9º Os membros do CACS -FUNDES, observados os impedimentos previstos no, 
artigo 7° desta lei, serão indicados na seguinte conformidade: 

1 - Pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo; 

li - Pelos Conselhos Escolares, quando solicitados pelo dirigente Municipal de 
educação através de oficio, por meio de processo eletivo organizado para esse fim, 
no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por alunos, 
representantes de escola campo e representante de escola quilombola; 
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CRESCENDO COM O POVO 

ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE AROEIRAS 00 ITAIM 

Secretaria Municipal de Melo Ambiente e Recursos Hfdrfcos 
CNPJ 07.1 65.549/0001 -85 

Rua Aristarco Pereira, nº 96 Centro 
CEP 64812-000 

Ili - Pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos 
representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos; 

IV - Pela Secretaria Municipal de Educação, por melo de edital de chamada pública 
amplamente divulgada para habilitação das entidades civis organizadas, para 
organização do processo eletivo amplamente divulgado e observadas as condições 
previstas no §§ 1° a 2° do artigo 6° desta Lei, quando se tratar de organizações da 
sociedade civil e , se necessário, do segmento da estudantes a seus responsáveis. 

Art. 10º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria expedida, os 
integrantes dos CACS-FUNDES. no prazo de 20 dias antes do fim de seus. 
mandatos. 

Art. 11°. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDES serão eleitos por seus 
pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno. 

§1º Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de Vice-Presidenta 
quaisquer representantes do Poder Executivo no colegiado. 

§2º Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho 
do FUNDES incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no art. 8º, a, 

Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente. 

Art. 12°. A atuação dos membros do CACS- FUNDES: 

1 - Não será remunerada; 

li- Será considerada atividade de relevante interesse social; 

Ili- Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as 
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem Informações; 

IV- Será considerado dia de efetivo exercício dos representantes de professores, 
diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho; 

V- Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou 
servidores das escolas Públicas, no curso do mandato: 

a) A exoneração de oficio , demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam; 

b) O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do 
término do mandato para o qual tenha sido designado; 

VI - Veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no 
Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta Injustificada nas atividades 
escolares, sendo lhes assegurados os direitos pedagógicos. 

Art. 13º. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDES, nomeados nos 
termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDES exercer as funções 
de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a ascensão dos novos 
membros do colegiado nomeados nos termos desta Lei. 

Art. 14º. A partir de 1 º de Janeiro do terceiro ano de mandato do P refeito , o mandato 
dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução 
para o próximo mandato. 

§1 º A indicação para os mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 
vinte dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros. 
que atuarão no mandato seguinte. 

§2º Durante o prazo previsto no § 1 º deste artigo e antes da posse, os 
representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho 
deverão se reuni r com os membros do Conselho do FUNDES, cujo mandato está se 
encerrando, para transferência da documentos e informações de interesse do 
Conselho. 

Art. 15º. As reuniões do CACS-FUNDES serão realizadas: 

1 - Na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínim,. 
trimestral, para as reuniões ordinárias; 

li - Extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante 
solicitação por escrito de, no m ínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes do colegiado. 

§ 1 º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples 
dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos 
após, com os membros presentes. 

§ 2º As deliberações serão aprovadas pele maioria dos membros presentes. 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o Julgamento 
depender de desempate. 

Art. 16º. O site na Internet, contendo Informações atualizadas sobre a composição e 
o funcionamento do CACS-FUNDEB terá continuidade com a inclusão: 

1 - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; 

li - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho; 

Ili - das atas de reuniões; 

IV - dos relatórios e pareceres; 

V - outros documentos produzidos pelo Conselho. 

Art. 17º. Caberá ao Poder Executivo , com vistas à execução plena das 

competências do CACS- FUNDES, assegurar: 

1 - infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para 

realização da suas competências; 

li - um servidor do quadro efetivo municipal para atuar com Secretário Executivo do 

Conselho; 

Ili - oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e 
composição. 

Art. 18°. O regimento interno do CACS-FUNDES deverá ser criado ou atualizado e 
aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a possa dos Conselheiros. 

Art. 19º. O conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação 
institucional ao Poder Executivo local. 

Art. 20". Os casos omissos na presente Lei obedeperão às _disposiççes da Lei n •. 

14.113/2020. 

Art. 21º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Aroeiras do ltaim -Piauí ..2-6 de Março de 2021 . 

MÍLSONFRÀNCSCÔÕÊ DEUS 
PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM - PIAUI 

S~cionél1la e Registrada nesta data 
Sobre o nº f w Q no livro de nº .,._-_-:__ 
de registro de Leis e Resoluções Municipais 
as folhas ____ é publicada mediante 
a íixação da cópia no ua de aviso desta 
prefeit'Jra 
Arooiras do' 

LEVADO A $ANÇÁO NESTA DATA 
Câmara Municipal de Aroeiras do ltalm. PI 

Em: 2C / tJ'J / 2f 

~L 
. SANOIONADO 

--~ ,.... .. 
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CRESCENDO COM O POVO 

Senhor Presidente, 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

Secreteri• Municipal de Melo Ambiente• Recursos HJdrlcos 
CNPJ 07.165.549/0001 -85 

Rua Aristarco Pereira, nº 96 Centro 
CEP 64612-000 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao 
exame e del iberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de Leí que dispõe, 
sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade com 
o artigo 212-A da Constituição Federal (1988), regulamentado na forma da Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 
2020, que incluiu o art . 212-A na Constituição Federal para tratar do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDES, foi editada a Lei Federal nº 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020 para regulamentar o Fundo. 

De acordo com referido Diploma Federal (artigo 34), todas as esferas de 

governo devem instituir Conselho para acompanhamento e controle social do 
FUNDES, motivo pelo qual ora se apresenta esta propositura, tendo por objeto a 
normalização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado, no 
âmbito do Município de Aroeiras do ltaim- PI, a qual substituirá as disposições 
constantes da Lei nº 015/2005, de 17 de janeiro de 2005, que atualmente disciplina a 
matéria. 

De acordo com o novo regramento federal, o CACS-FUNDEB deve ser 
constituído, dentre outros membros, por dois representantes de pais do alunado. 
Contudo, no artigo 6°, inciso 1, alínea ' e", do presente Projeto de Lei foi 
acrescentado o termo "responsáveis", considerando a evolução do conceito de 
família. 

Além disso, foram excluídas as representações de escola indígenas, 
porquanto não há, no Município de Aroeiras do ltaim, registros de escolas públicas 
em áreas indígenas. 

lmpende registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter 
emergencial , vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 14.113, de 2020, os 
novos conselhos devem estar constituídos até e date de 30 de março de 2021 . 

Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CACS-FUNDEB 
perpassa pele realização de processo eletivo para escolha dos representantes de 
diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância q~ 

demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de 
escolha. 

Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa, 
consubstanciadas, em última análise, na necessidade de adequação da legislação 
de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB ás novas regras estabelecidas pela 
Lei Federal nº 14.113, de 2020, contará ela, por certo, com o aval dessa Colenda 
Casa de Leis. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço a 
consideração. 

Aroeiras do ltaim, PI , 1° de março de 2021 . 

Prefeito Municipal de Aroeíras do ltaim - Piauí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRESCENDO COM O POVO 

ld:07382BOF98D545C3 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNIC IPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

Secretaria Munlclpal de Melo Ambiente e Recurso• Hldrlco e 
CNPJ 07 .165.549/000Hl5 

Rua Aristarco Pereira. n9 96 Centro 
CEP 64612-000 

Lei nº 161 , de 26 DE MARÇO DE 2021 . 

C ria o Conselho Municipal de MeiO Ambiente - CMMA e 
da outras providências. 

A Cãmara Municipal de Aroeiras do ltaim - Piaul aprovou e o prefeito municipal 
sanciona a seguinte Lei: 

CAPITULO 1 
00 CONSELHO MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE - CMMA 

Art. 1º Fica criado para atuar no âmbito do Municlpio de Aroei ras do ltaim - Piauí, o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA, órgào consultivo e de 
assessoramento da administração pública municipal em questões inerentes ao 
equillbrio ecológico e à implantação de ações destinadas à proteção do meio ambiente 
no território do refe rente município . 

Art. 2" Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente: 
1- levantar o patrimônio ambiental natural do Município de Aroeiras do ltaim -

Piauí: 
11- organizar, em auxilio à Secretaria Municipa l de Meio Ambiente e de 

Recursos Hldricos, projetos de criações de parques ambientais municipais, 
para a restauração de locais degradados e para a preservação da 
vegetação nativa às margens de baixas, rios e riachos que compõem a 
parte brejeira e hldrica do municlpio; 

Ili- elaborar projetos de arborização urbana; 
IV- monitorar toda e qualquer fonte ou forma de poluição, seja por má política 

do lixo, por queimadas sem o prévio licenciamento ambiental e por 
desmatamentos; 

V- garantir a proteção dos mananciais, através da preservação e recuperação 
das matas ciliares; 

VI- denunciar aos órgãos competentes municipais , estaduais ou federais. toda 
forma de poluição ambiental : 

VII- orientar e fiscalizar a co leta de lixo urbano e sua eliminação, considerando 
os preceitos de higiene e saúde pública, em parceria direta com a Secretaria 

Municipal de Saúde e em apolo a todas as formas de pollticas de 
saneamento; 

VIII- propor e colaborar na execução de atividades com vistas à educação 
ambiental , com o apoio direto dos órgãos de educação pública e particular 
do municlpio; 

IX- realizar, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, campanhas 
de conscientização quanto aos problemas ambientais em Aroeiras do ltaim 
-Piaul; 

X- colaborar com a formulação de políticas socioambientais e de 
desenvolvimento sustentável, através de programas agropecuários e 
econômicos, com o apoio direto da Secretaria Municipal de Agricultura e de 
Abastecimento; 

XI- amparar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Recursos Hldricos, 
no trato de normas e de multas a quem Infringir as leis ambientais 
municipais; 

XII- propor à Câmara de Vereadores de Aroeiras do ltaim - Piaul projetos de lei 
referentes à proteção ambiental no referente município; 

XIII- manter intercâmbios com entidades, oficiais e particulares, para as 
atividades voltadas à defesa do meio ambiente; 

XIV- elaborar seu Regimento Interno, com a participação de órgãos como a 
Prefeitura, a Cãmara de Vereadores e entidades ambientais presentes no 
municlpio. 

Art. 3° O Conselho será integrado 14 membros, representantes das seguintes 
repartições do Município de Aroeiras do ltaim - Piaul: 

1- Secretário (a) Municipal de Meio Ambiente - presidente imediato do CMMA; 
li- Secretário (a) Municipal de Saúde; 
111 - Secretário (a) Municipal de Educação; 
IV- Secretário (a) Municipal de Agricultura; 
V- Presidente do Sind icato dos Trabalhadores Rura is de Aroeiras do ltaim -

Piaul ; 
VI- Representante da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de 

Boqueirão da Onça - Aroeiras do ltaim; 
VII- Representante da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de· 

Carnaibinhas - Aroeiras do ltaim; 
VIII- Representante da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores do 

Assentamento lrajá - Aroeiras do ltaim; 
IX- Representante da maior agremiação religiosa do município; 
X- Representante da segunda maior agremiação religiosa do município; 
XI- Representante da Agência de Defesa Agropecuária do Piaul - ADAPI ; 
XII- Vereador titular do cargo, indicado pelo presidente da Cãmara Municipal -

membro titular. não se admitindo Indicação de suplente de vereador; 
XIII- Representante do Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR; 


