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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº. 001/2021, DE 30 DE MARÇO DE 2021.

“Reestrutura o Conselho Municipal da Educação - CME 
e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Mateiros, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica deste Município, faz saber 
que a Câmara Municipal de Mateiros, aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica reestruturado o Conselho Municipal de Educação – CME 
do Município de Mateiros - TO.

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação de Mateiros, órgão 
colegiado de deliberação sobre a política educacional do município, tem por 
finalidade planejar, orientar e disciplinar as atividades do ensino público, 
exercendo as funções normativas, deliberativas, fiscalizadora e consultiva na 
esfera de sua competência.

CAPÍTULO II
DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Educação:
I - Função Normativa: A função normativa é uma decorrência da 

natureza legislativa que detêm os conselhos de educação, em que cabe ao 
Conselho, orientar e disciplinar a vida educacional, por meio de normas, diretrizes 
e indicações sobre atitudes e comportamentos, a saber:

a) elaborar seu Regimento Interno e reformulá-lo, quando necessário;
b) emitir autorização de funcionamento das escolas municipais;
c) emitir parecer sobre pedido de autorização de funcionamento 

das instituições de educação infantil da rede privada, particular, comunitária, 
confessional e filantrópica, observando as normas federais e desde que haja a 
implantação do Sistema Municipal de Ensino;

d) participar da elaboração, aprovar e avaliar Plano Municipal de 
Educação, acompanhando sua execução;

e) emitir normas previstas na Lei nº 9.394/96, cuja normatização 
comete ao respectivo Sistema Municipal de Ensino – artigos 23 e 24;         

f) estabelecer normas para o Sistema Municipal de Ensino atendendo 
às características regionais e respeitando as normas federais, tendo em vista o 
aperfeiçoamento educativo; 

g) promover a discussão das políticas educacionais municipais 
acompanhando suas implementações e avaliações; 

h) elaborar normas complementares para o Sistema Municipal de 
Ensino;

i) acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito do Município, 
propondo medidas que visem a sua expansão e aperfeiçoamento;

j) promover e divulgar estudos sobre o ensino no Município, propondo 
políticas e metas para a sua organização e melhoria;

l) analisar e, quando necessário, propor alternativas para a destinação 
e aplicação de recursos relacionados ao espaço físico, equipamentos, material 
didático, e tudo que se refira ao desempenho do orçamento municipal para o 
ensino e a educação;

m) manifestar-se sobre a criação e expansão, no âmbito do município, 
de cursos de qualquer nível, grau ou modalidade de ensino;

n) sugerir normas especiais para que o ensino municipal atenda às 
características regionais e sociais locais, tendo em vista o aperfeiçoamento 
educativo, respeitando o caráter nacional da Educação;

o) elaborar relatório anual de suas atividades, com caráter avaliativo, 
encaminhando-o para o Conselho Estadual de Educação;

p) outros.

II - Função Consultiva - Versa sobre a exposição e o julgamento acerca 
de determinados assuntos, a saber:

a) implantar e implementar projetos, programas educacionais e 
experiências pedagógicas inovadoras, emanadas do Executivo e das Escolas;

 b) sugerir ações no Plano Municipal da Educação;
 c) promover medidas e programas para titular e/ou capacitar e 

atualizar os professores;
 d) analisar projetos ou planos para a contrapartida do município em 

acordos e convênios com a União, Estado, Universidades ou outros órgãos de 
interesse da educação;

 e) debater questões educacionais que lhe forem submetidas pelas 
escolas, SME, Câmara Municipal de Vereadores e outros órgãos; 

f) manter intercambio com o Conselho Estadual de Educação;
g) outros.

III – Função Deliberativa – Discute e decide sobre:
a) elaboração do seu Regimento Interno e Plano de Atividades;
b) criação, ampliação, desativação e localização de escolas municipais 

e da rede privada;
c) medidas para melhoria do fluxo e do rendimento escolar;
d) formas de relação com a comunidade;
e) opinar e acompanhar o processo de cessação, a pedido de atividades 

escolares de estabelecimento ligados à rede municipal de ensino;
f) opinar sobre o calendário escolar dos estabelecimentos da rede 

municipal de ensino, antes de seu encaminhamento para aprovação do órgão 
competente;

g) pronunciar-se sobre a regularidade de funcionamento dos 
estabelecimentos do Sistema Municipal de Educação;

h) opinar sobre recursos interpostos de atos de escolas do Sistema 
Municipal de Ensino;

i) promover a divulgação dos atos do Conselho Municipal de 
Educação no âmbito do Município;

j) promover a participação da sociedade civil no planejamento, no 
acompanhamento e na avaliação da educação municipal;

k) declarar vacância do mandato de Conselheiros ou suplentes, nos 
termos expressos em seu Regimento Interno;

l) outros.

IV - Função Fiscalizadora - vessa sobre a análise do “controle social”, 
da “transparência” e da “busca da qualidade”.

a) acompanhamento da transferência e controle da aplicação de 
recursos para a educação, no município;

b) cumprimento do Plano Municipal da Educação;
c) experiências pedagógicas inovadoras;
d) desempenho do Sistema Municipal de Educação;
e) acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito do 

Município, propondo medidas que visem a sua expansão e aperfeiçoamento;
f) acolher denúncia de irregularidade no âmbito do Sistema Municipal 

de Ensino, construindo, se necessário, Comissão para apuração dos fatos e 
encaminhamentos às conclusões, quando for o caso, às instâncias competentes;

g) manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza educativa 
e pedagógica propostos pelo Poder Executivo Municipal ou outras instâncias 
administrativas municipais; 

h) exigir o cumprimento do Poder Público para com o ensino, em 
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conformidade com a Constituição Federal, artigos 34, 208, 211 e 212, Emenda 
Constitucional Federal 14/96, Constituição do Estado do Tocantins, artigo 128 
e Lei Orgânica do Município de Mateiros;

i) acompanhar e avaliar a chamada anual de matrículas, o 
recenseamento escolar, o acesso à educação, as taxas de aprovação/reprovação/
evasão escolar e distorções idade-série;

j) acompanhar, analisar e avaliar a situação dos integrantes do 
magistério municipal, oferecendo subsídios para políticas educacionais, visando 
a melhoria das condições de trabalho, formação e aperfeiçoamento dos recursos 
humanos;

l) outros.

CAPITULO III
COMPOSIÇÃO E MANDATO

Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação será constituído por 08 
(oito) membros titulares conforme segue abaixo:

I – 02 (dois) representante da Secretaria Municipal da Educação;
II – 02 (dois) representante dos docentes das escolas públicas da 

Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino;
III – 01 (um) representante dos pais de aluno de estabelecimento 

público municipal de educação residente no município;
IV – 01 (um) representante da sociedade civil organizada;
 V – 01 (um) representante do Conselho Tutelar;
 VI – 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores.
Parágrafo 1º - Cada membro titular terá um suplente do mesmo 

segmento representado.
Parágrafo 2º - Os membros terão mandato de (2) dois anos, podendo 

ser reconduzidos de acordo com a indicação de seus respectivos segmentos, com 
renovação de 50% de seus membros.

Parágrafo 3º - O Conselho Municipal de Educação será presidido por 
um de seus membros titulares, eleito em votação do plenário na abertura dos 
trabalhos do Colegiado, assim como o Vice-presidente.

Parágrafo 4º - Os conselheiros deverão ter domicílio e residência no 
município de Mateiros - TO.

Parágrafo 5º - O Órgão Executivo, Secretaria Municipal da 
Educação, deverá assegurar dotação orçamentária e recursos financeiros 
específicos provenientes do Orçamento da Educação, na manutenção e subsídios 
ao Conselho Municipal da Educação.

Art. 5º - A nomeação dos membros será feita por ato do Poder 
Executivo com base na indicação efetuada pelos respectivos órgãos e entidades.

§ 1º - Os Conselheiros, previstos no Art.4º, que deixarem de pertencer 
às categorias representativas, serão por estes substituídos, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias.

§ 2º - Ocorrendo impedimento legal e/ou afastamento do membro 
titular, será conduzido o seu suplente, para completar o mandato.

§ 3º - Ocorrendo impedimento legal e/ou afastamento do titular e do 
suplente o seguimento indicará novo titular e suplente para conclusão do mandato.

Art. 6º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de 
Educação, será Considerado vago, antes do término do mandato estabelecido, 
nos seguintes casos:

I - morte;
II - renúncia;
III – ausência sem justificativa por mais de 03 (três) sessões 

consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas, no período de 01 (um) ano;
IV – doença que exija licença médica por período superior a 06 (seis) 

meses consecutivos;
V – procedimentos incompatíveis com a dignidade da função;
VI – condenação por crime comum ou de responsabilidade;
VII - não pertencer à categoria que representa o Conselho.

Art. 7º - Será permitida a recondução por mais um mandato, a contar 
da posse, consecutivamente.            

Art. 8º - Após a aprovação da Lei e apresentação dos representantes 
pelos Órgãos e Entidades, o Prefeito Municipal baixará Decreto nomeando 
os membros que se reunirão para elaborar e aprovar o Regimento Interno.

Parágrafo único – Os suplentes assumirão automaticamente nas 
ausências e impedimentos dos Conselheiros Titulares, sendo recomendada 
sua presença em todas as reuniões Plenárias, nas quais poderão participar dos 
assuntos e matérias discutidas, porém somente terão direito a voto, quando em 
substituição ao titular.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 9º - O Conselho Municipal de Educação terá a seguinte estrutura:
I . o Plenário;
II. a Presidência;
III. a Secretaria Geral.

SEÇÃO I
DO PLENÁRIO E DAS SESSÕES

Art. 10 - O plenário compõe-se dos Conselheiros no exercício pleno 
de seus mandatos e é órgão soberano de deliberação do Conselho de Educação.

Art. 11 - O plenário só poderá funcionar com o número mínimo da 
maioria simples e as deliberações tomadas por maioria de votos dos Conselheiros 
presentes à sessão.

Art. 12 - As sessões Plenárias serão:
I - ordinárias, quando realizadas na última 4ª (quarta) feira de cada 

mês, ou extraordinariamente, na forma que dispuser o Regimento Interno;
II – extraordinárias, quando convocadas pela Presidência ou 

requerimento subscrito pela maioria simples dos Conselheiros;
Parágrafo único – As sessões terão início sempre com a leitura da ata 

da sessão anterior que, após aprovada, será assinada por todos os Conselheiros 
presentes.

Art. 13 - A cada sessão Plenária do Conselho Municipal de Educação, 
será lavrada uma ata pela Secretária Geral, assinada pelo Presidente e demais 
Conselheiros presentes, contendo, em resumo, todos os assuntos tratados e as 
deliberações que foram tomadas.

Art. 14 - As deliberações do Conselho Municipal de Educação serão 
proclamadas pelo Presidente, com base nos votos da maioria vencedora, e terão 
a forma de resolução, de natureza decisória ou opinativa, conforme o caso, sendo 
publicadas em Diário Oficial.

SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA

Art. 15 - A Presidência é a representação máxima do Conselho 
Municipal de Educação, a reguladora dos seus trabalhos e a fiscal de sua ordem, 
tudo de conformidade com o regimento.

§ 1º - A Presidência será ocupada por um de seus membros titulares 
do Conselho, na sessão de que trata o Art.  4º parágrafo 3º.

§ 2º - O cargo de Presidente não poderá ser ocupado pelo (a) Secretário 
(a) Municipal de Educação, tendo este, em comum, todos os demais direitos de 
um Conselheiro.

§ 3º - Caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Educação 
presidir as sessões plenárias com direito a voto de desempate.

§ 4º - O Vice- presidente do Conselho Municipal de Educação, será 
escolhido, em votação de seus pares, na sessão de que trata o Art.4º parágrafo 3º.

§ 5º - Ocorrendo a ausência também do Vice-presidente, a Presidência 
será exercida pelo (a) Secretário (a) Geral.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA GERAL

Art. 16 - A Secretária Geral do Conselho Municipal de Educação será 
exercida pelo conselheiro representante da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único – As necessidades de local, pessoal técnico e 
administrativo, serão supridas pela Secretaria Municipal de Educação, à conta 
de dotação orçamentária própria.

Art. 17 - O exercício das funções de Secretário Geral não eximirá o 
Conselheiro de participar de comissões.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.18 - O início dos trabalhos do Colegiado dar-se-á após aprovação 
e publicação da Lei.

Art.19 - O Conselho Municipal de Educação deverá reavaliar o 
Regimento Interno, anualmente, para as devidas adequações às normas vigentes.

Art.20 - O Conselho Municipal de Educação divulgará em Boletim, 
semestralmente, o relatório de suas atividades e, anualmente, elaborará 
documento oficial, contendo deliberações, pareceres e outros atos aprovados 
no exercício.

Art.21 - Os casos omissos nesta Lei, serão tratados no Regimento 
Interno e/ou pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 22 - Revoga-se a Lei nº 022/2009 de 03 de novembro de 2009.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros -TO, aos 30 dias do mês 
de março de 2021.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal
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LEI Nº. 002/2021, DE 30 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, em conformidade com o artigo 212-A da 
Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020”. 

O Prefeito Municipal de Mateiros, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica deste Município, e, ainda 
de acordo com o disposto no art. 34 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, Faz saber que a Câmara Municipal de Mateiros, aprovou e ele sancionou 
a seguinte Lei:

 Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º.  Fica reestruturado 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, no 
âmbito do Município de Mateiros – TO, nos termos do disposto nos art. 33 e 
art. 34 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Capítulo II
Da composição

Art. 2º.  O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por 15 
(quinze) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, 
conforme representação e indicação a seguir discriminadas: 

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais 
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional 
equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 

escolas básicas públicas; 
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 

pública; 
f)  2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 

dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 
g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de 

Educação (CME); 
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares; 
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 
J) 1 (um) representante das escolas do campo;
l) 1 (um) representante das escolas quilombolas.
§1°. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto dos 

estabelecimentos, farão o processo eletivo organizado para escolha do Presidente.
§ 2º. A indicação referida no caput deste artigo, 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.

§ 3º. Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar 
vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição 
constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto 
no § 1º.

§ 4º. São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:
I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do 

Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;
II - 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, até terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados; e
IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 

no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. 
§ 5°. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, 

representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com 
direito a voz. 

§ 6º. O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião 
do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo 
gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município.

§ 7º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo: 
a) são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos 

termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 
b) desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo 

conselho; 
c) devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano 

contado da data de publicação do edital; 

d) desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle 
social dos gastos públicos; 

e) não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo 
conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

Art. 3º. O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB 
nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga 
temporariamente até que seja nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento 
definitivo decorrente de:

I – desligamento por motivos particulares;
II – rompimento do vínculo de que trata o § 3º, do art. 2º; e
III – situação de impedimento previsto no § 4º, do art.2° incorrida 

pelo titular no decorrer de seu mandato.
§ 1º Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem 

na situação de afastamento definitivo descrito no art. 3º, a instituição ou segmento 
responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho 
do FUNDEB.

Art. 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, 
vedada a recondução para o próximo mandato.

§1° - O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade 
até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para regularização da nova lei.

§2° - A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 (quatro) anos, 
sendo vedada a reeleição.

Capítulo III
Das Competências do Conselho do FUNDEB

Art. 5º. Compete ao Conselho do FUNDEB:
I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação 

dos recursos do Fundo;
II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da 

proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de 
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do 
Fundo; 

IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do 
Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo 
Municipal; e

V – aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos 
recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA e, ainda, receber 
e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

VI - outras atribuições que a legislação específica eventualmente 
estabeleça;

Parágrafo Único. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo 
deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes 
do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao 
Tribunal de Contas do Estado/Municípios.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 6º. O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-
Presidente, ambos eleitos por seus pares. 

Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a Presidência e a Vice-
presidência os conselheiros designados nos termos do art. 2º, alínea a, desta lei.

Art. 7º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de 
Presidente do Conselho do FUNDEB incorrer na situação de afastamento 
definitivo previsto no art. 3º, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.

Art. 8º. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do 
Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize 
seu funcionamento.

Art. 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão 
realizadas trimestralmente, com a presença da maioria de seus membros, e, 
extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação 
por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos 
membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em 
que o julgamento depender de desempate.

Art. 10. O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas 
decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo 
Municipal.

Art. 11. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:
I - não será remunerada;
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II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades 
de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 
informações; e

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores 
e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração de ofício 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; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes 
em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares.

Art. 12. O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura 
administrativa própria, devendo o Município garantir infraestrutura e condições 
materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e 
oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos a sua criação 
e composição.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do 
FUNDEB um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário 
Executivo do Conselho.

Art. 13. O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar 
conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle 
interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento 
em sítio da internet;

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário 
Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos 
acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a 
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão 
imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 
20 (vinte) dias, referentes a:

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

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais 
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar 
o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam 
vinculados;

c) documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que 
são contempladas com recursos do FUNDEB;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas 

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.

Art. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disponibilizarão em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição 
e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos: 

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que 
representam; 

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho; 
III - atas de reuniões; 
IV - relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo conselho.

Art. 15. Durante o prazo previsto no § 3º do art. 2º, os representantes 
dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão 
se reunir com os membros do Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se 
encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do 
Conselho.

Art. 16. Fica revogada a Lei nº 022/2009 de 03 de novembro de 2009.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros -TO aos 30 dias do mês 
de março de 2021.

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Mateiros/TO por intermédio do presidente da 
comissão de licitação, conforme determina a Lei 8.666/93 comunica a quem 
interessar a realização da seguinte licitação;

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2021, TIPO: Menor preço global, sob o 
regime de empreitada por preço global, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO 
DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MATEIROS/TO CONFORME 
CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE Nº 896543/2019 - OPERAÇÃO 
1069614-02 - MINISTÉRIO DO TURISMO. 
DATA DE ABERTURA: 14 de abril de 2021 às 10:00 horas.
INFORMAÇÕES: Av. Maranhão, S/Nº – Centro de Mateiros – TO, CEP: 
77.593-000, Sala da Comissão de Licitação Mateiros – TO, Telefone: (63) 
3534-1008, e-mail: cplmateiros@gmail.com, os editais e seus anexos poderão 
ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo 
deste, nos dias úteis, no horário das 07hs:00min às 13hs:00min e no Portal da 
Transparência do Município no site: www.mateiros.to.gov.br.

DOMINGOS ALVES FERREIRA
Presidente da Comissão
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