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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0001/2020 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São João da Fronteira, PI - SEMEC vem 

pelo presente Edital convocar os interessados em concorrer às vagas do Conselho Municipal 

de Acompanhamento eControle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, constituído pela 

Lei Municipal Nº 103/2009 de 26 de Agosto de 2009, em conformidade com a Portaria do 

FNDE nº 481 de 11 de outubro de 2013. 

1. ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 

1.1 DA CRIAÇÃO (Lei Municipal Nº 103/2009 de 26 de Agosto de 2009). 

1.1.1Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social doFundo 

deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionaisda Educação-Conselho do FUNDEB, no âmbito do Município de São 

João da Fronteira - PI. 

2. CONSELHEIROS 

2.1 DA COMPOSIÇÃO (Lei Municipal Nº 103/2009 de 26 de Agosto de 2009). 

2.1.1O Conselho a que se refere o art.1º da Lei Municipal Nº 103/2009 de 26 de Agosto de 

2009 é constituído por 09 (nove) membros titulares,acompanhados de seus 

respectivos suplentes, conforme representação e indicaçãodiscriminados a seguir: 

2.1.2 Dois representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um do quadro da 

Secretaria municipal de Educação; 

2.1.3 Um representante dos professores das escolas públicas municipais; 

2.1.4Um representante dos diretores das escolas públicas municipais; 

2.1.5Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

públicasmunicipais; 

2.1.6Dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais; 

2.1.7Dois representantes dos estudantes da educação básica pública municipal; 

2.1.8Integrarão, ainda, os Conselhos Municipais do FUNDEB, quando houver, 1(um) 

representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) 

representante do Conselho Tutelar a que se refere à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, indicados por seus pares, conforme o § 2º do inciso IV do art. 2º da Portaria 

do FNDE nº 481 de 11 de outubro de 2013. 

3. DOS IMPEDIMENTOS (Parágrafos Lei) 

3.1 Os membros de que tratam os subitens 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7, do item 

2serãoindicados pelas respectivas representações após processo eletivo organizado 

paraescolha dos indicados, pelos respectivos pares. 

3.2 A indicação referida no art. 1º, caput, deverá ocorrer em até vinte dias antesdo término do 

mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dosconselheiros. 

3.3 Os conselheiros de que trata o caput deste item deverão guardar vínculo formalcom os 

segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se comopré-requisito à 

participação no processo eletivo previsto no subitem 3.1, acimadescrito. 



3.4 São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

3.4.1 Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito, do Vice-

Prefeito dos Secretários Municipais e Chefes de Departamento Municipais. 

3.4.2 Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria queprestem 

serviços relacionados à administração ou controle interno dosrecursosdo 

FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, atéterceiro 

grau,desses profissionais; 

3.4.3 Estudantes que não sejam emancipados;  

3.4.4 Pais de alunos que: 

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

Executivo Municipal; 

b) Prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. 

3.5O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos casos de 

afastamentostemporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de 

afastamentodefinitivo decorrente de: 

3.5.1 Desligamento por motivos particulares; 

3.5.2 Rompimento do vínculo do estabelecimento ou segmento que representa; 

3.5.3 Situação de impedimento incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. 

a) Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, 

oestabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar 

novosuplente. 

b) Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situaçãode 

afastamento definitivo, descrita no subitem 3.5, a instituição ou 

segmentoresponsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo 

suplente para oConselho do FUNDEB. 

4. PERÍODO DE VIGÊNCIA (Artigo Lei) 

4.1O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida uma única a 

recondução para omandato subsequente por apenas uma vez. 

5. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DO FUNDEB 

5.1Compete ao Conselho do FUNDEB: 

         5.1.1 Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos 

doFundo; 

         5.1.2 Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da 

propostaorçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de 

concorrer paraoregular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 

estatísticos e financeirosque alicerçam a operacionalização do FUNDEB; 

          5.1.3 Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

mensaiseatualizadosrelativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

          5.1.4 Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão 

serdisponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;  

          5.1.5 Outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça; 

                   a) O parecer de que trata o subitem 5.1.4 deste item deverá serapresentado ao 

Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento doprazo 

para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas 

dosMunicípios. 

                   b) A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB é considerada atividade de 

relevante interesse social, não será remunerada. 

6. CONVOCAÇÃO 

     6.1 Convocar as categorias através de ofícios para realização de Assembleia Geral. 

AAssembleia será realizada no dia 10 de julhode 2020, a partir das 16h00min horas, 

na Unidade Escolar Mãe do Bom Conselho, situada a Rua 07 de outubro nº 600, 



Centro de São João da Fronteira - PI. (obedecendo as normas de segurança da 

vigilância sanitária). 

7. ESCOLHA DOS MEMBROS 

     7.1 A escolhados membros citados no subitem 3.1 será feita através de Assembleias de 

cada segmento, com votação aberta ou por aclamação. 

     7.2 Serão considerados eleitos entre a representatividade os candidatos queobtiverem 

maior número de votos sendo que somente um candidatotomará posse como titular os 

demais como suplente na ordem declassificação, dentre as Classes Eletivas: 

Representante dos Professores,Representantesdos Diretores, Representantes dos Pais, 

Representantesdos estudantes na sua maioridade. Salvo na escolha de Pais e 

Estudantesonde serão eleitos02(dois) Titulares e 02 Suplentes. 

7.3 Em caso de empate prevalecerá o candidato mais idoso. 

8. DOCUMENTOS DOS MEMBROS ESCOLHIDOS POR SEGMENTO 

     8.1 Xerox do RG e CPF 

     8.2 Xerox comprovante de endereço 

     8.3 Cópia da Ata da Assembleia de escolha dos membros de cada segmento.  

9. DAS INSCRIÇÕESDOS MEMBROS ESCOLHIDOS POR SEGMENTO 

       9.1 As inscrições serão feitas por cada segmento, mediante preenchimento de formulários 

próprios de cada segmento, devendo ser anexados os documentos a que se refere ao 

item VIII. 

9.2 Cada segmento deverá entregar as documentações descritas no item 8, assim, como os 

formulários de inscrição preenchidos de cada membro escolhido em Assembleia para 

composição do Conselho do FUNDEB até as 11h00min do dia 09 de julho de 2020 na 

sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, situada a Avenida São 

João Batista nº 372, Centro de São João da Fronteira - PI. 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

      10.1 A eleição para Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho do FUNDEB 

será por votação aberta ou por aclamação. 

10.2 Será considerado eleito o candidato que obtiver maior número de votos.  

10.3 Em caso de empate prevalecerá o candidato mais idoso. 

      10.4 O candidato eleito tomará posse no seu respectivo cargo mediante assinatura do 

Termo de Posse. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

      11.1 As medidas transitórias que se fizerem necessárias serão tomadas pelo Conselho 

doFUNDEB e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, conforme o 

caso, devendo o mesmo serregistrado em Ata. 

 

São João da Fronteira - PI, 01 de julho de 2020. 

 

 

 

________________________________________________ 

Francisco das Chagas Oliveira 

Presidente do Conselho do FUNDEB 

 

 

 

________________________________________________ 

Luciana da Costa Lima  

Secretária Municipal de Educação e Cultura - SEMEC 


