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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

O Município de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, convoca 
diretores, pais de alunos e estudantes das escolas da educação básica pública municipal, 
para participarem da Assembleia a ser realizada no dia 15 de março de 2019, às 16:00 
horas, no Plenário da Câmara Municipal, com a finalidade de escolha dos representantes 
desses segmentos, para composição 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), biênio 2019/2020. 

Este instrumento convocatório rege-se pela legislação pertinente, sendo:

1 - Lei federal nº 11.494, de 20/06/2007 (que regula o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - 
FUNDEB);
2 - Portaria nº 481, de 11/10/2013 - FNDE, que estabelece procedimentos sobre criação, 
composição, funcionamento e cadastramento do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da educação (CACS/FUNDEB), de âmbito federal, 
estadual, distrital e municipal;
3 - Lei Municipal nº 465/2007, de 21/06/2007, que cria o CACS/FUNDEB de Buriti 
Bravo - MA;
4 - Regimento Interno do CACS/FUNDEB de Buriti Bravo - MA.

RESOLVE: Lançar este Edital orientador para o processo de eleição do 
CACS/FUNDEB de Buriti Bravo - MA.

Art. 1º - Da Composição do Conselho 
O Conselho é constituído por 11 (onze) membros titulares, acompanhados de seus 
respectivos suplentes, conforme representação e indicação, sendo:
I - dois titulares e dois suplentes, representantes do Poder Executivo Municipal, dos 
quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação e ou órgão educacional 
equivalente;
II - um titular e um suplente, representantes dos Professores da educação básica pública 
municipal;
III - um titular e um suplente, representantes dos diretores das escolas da educação 
básica pública municipal;
IV - um titular e um suplente, representantes dos servidores técnico-administrativos das 
escolas da educação básica pública municipal;
V - dois titulares e dois suplentes, representantes dos pais de alunos das escolas da 
educação básica pública municipal;
VI - dois titulares e dois suplentes, representantes dos estudantes das escolas da 
educação básica pública municipal;
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VII - um titular e um suplente, representantes do Conselho Municipal de Educação;
VIII - um titular e um suplente, representantes do Conselho Tutelar do Município.

Art. 2º - Da indicação e do processo eletivo por segmento:
I - os membros do CACS/FUNDEB de Buriti Bravo serão indicados pelas respectivas 
representações, através de ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, no 
prazo de até 20 (vinte) dias da publicação deste Edital, e os eleitos após processo eletivo 
(Assembleia) organizado para escolha pelos respectivos pares, no caso dos membros de 
que tratam os incisos III, V e VI do art. 1º deste edital; 
II - os membros a que se referem os incisos II e IV do art. 1º deste Edital, serão indicados 
pela entidade sindical respectiva, Núcleo do SINPROESEMMA de Buriti Bravo - MA, 
conforme preceitua o art. 24, § 3º, III da Lei Federal nº 11.494/2007.
III - os conselheiros do CACS/FUNDEB deverão guardar vínculo formal com o 
segmento que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à 
participação no processo de escolha.

Art. 3º - Dos Impedimentos
São impedidos de integrar o Conselho FUNDEB:
I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito, 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 
FUNDEB, 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 prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 
Municipal.
Parágrafo Único - Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, 
representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito a voz.
V - De acordo com o artigo 3º da Lei Municipal 465/2007 o Presidente do Conselho 
Municipal do FUNDEB será escolhido em eleição própria, por seus pares, em reunião 
do colegiado, sendo impedido de ocupar a presidência os representantes do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 4º - Da Substituição de Membros
O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos casos de afastamentos 
temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento 
definitivo decorrente de:
I - desligamento por motivos particulares;
II - rompimento do vínculo com o segmento que representa;
III - situação de impedimento incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato;
IV - Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, o 
segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente;
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V - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de 
afastamento definitivo, o segmento responsável pela indicação deverá indicar novo 
titular e novo suplente para o Conselho do FUNDEB.
Art. 5º - Período de Vigência
O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, permitido uma única 
recondução para o mandato subsequente.

Art. 6º - Da Competência do Conselho do FUNDEB
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 - outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça.

Art. 7º - Da Eleição
O processo de eleição ocorrerá durante a Assembleia no dia 15 de março de 2019, às 
16h00min em 1ª chamada, e às 16h30min em 2ª chamada, independente do número de 
pessoas presentes, no Plenário da Câmara Municipal, Avenida Máximo Ferreira, s/n 
Centro, Buriti Bravo - MA.

Artigo 8º - CONSIDERAÇÕES GERAIS.
I - os gestores das unidades escolares estão convocados a divulgar para a comunidade 
escolar o presente Edital de Convocação para composição do CACS/FUNDEB, Biênio 
2019/2020.
II - A Secretaria Municipal de Educação encaminhará ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, relação dos membros eleitos e indicados para compor o CACS/FUNDEB, 
para que sejam nomeados por meio de Portaria do Prefeito Municipal.

Buriti Bravo - MA, 22 de fevereiro de 2019.

Sebastião Pereira da Costa Neto
Secretário Municipal de Educação
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