
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 
 

LEI Nº 012/2001      De 28 de fevereiro de 2001 

 
‘’DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 
DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTERIO’’. 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, ESTADO DE 

GOIÁS, APROVOU E O, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONA A 
SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º – O Conselho será constituído por 06 (seis) 
membros, sendo: 

 
a)- Um representante da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura; 
 

b)- um representante dos diretores das escolas públicas do 
ensino fundamental; 

   
c)- um representante dos professores das escolas públicas 

do ensino fundamental; 

 
d)- um representante dos pais de alunos das escolas 

públicas do ensino fundamental; 
 

e)- um representante dos servidores das escolas públicas do 
ensino fundamental; 

 
f)- um representante do Conselho Municipal de Educação 

do Município de Lagoa Santa - GO.; 



 

                               Art. 2º- Os membros do Conselho serão indicados por 

seus pares ao Prefeito Municipal que os homologarão por Decreto para 
exercer suas funções de Conselheiros. 

 

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho será de 04 

(quatro) anos, vedada à recondução para o mandato subseqüente. 
 

§ 2º - As funções dos membros do Conselho não serão 
remuneradas. 

 
Art. 3º- Compete ao Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério o 
seguinte: 

 
I- Acompanhar e controlar a repartição, transferência e 

aplicação dos recursos do Fundo; 
 

II- Supervisionar a realização do Censo Educacional 
Anual; 

 
III- examinar os registros contábeis e demonstrativos 

gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à 
conta do Fundo; 

 
Art. 4º- as reuniões ordinárias do Conselho serão 

realizadas mensalmente, podendo haver convocação extraordinária, através de 

comunicação por escrita, por qualquer de seus membros, ou pelo Prefeito 
Municipal. 

 
Art. 5º- O Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério – “CMACSFMDEFVM’’– será 

composto por uma Diretoria de: 
 

a)- Um presidente; 
 

b)- Um vice-presidente; 
 

c)- Um secretário; e. 



 

 

d)- Um segundo secretário. 
 

Art. 6º- O cargo de Presidente, será automaticamente 
preenchido pelo representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

e os demais, através de eleição feita pelos integrantes do Conselho, na 
primeira reunião após a homologação, por ato do Chefe do Poder Executivo, 

com voto direto e secreto. 
 

Art. 7º- As instituições e/ou entidades devem indicar 
além do representante o seu respectivo suplente. 

 
Art.8º- O “quorum” mínimo para deliberação do 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, será a maioria absoluta dos Conselheiros ativos. 

 
Art. 9º- Esta Lei poderá sofrer emendas, todas as vezes 

que o próprio Conselho julgar necessário, a bem do interesse do processo 
educacional. 

 
Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas às disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos 
a 1º de fevereiro de 2001. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, aos 28 dias de fevereiro de 2001.  
 
 

 
 

 
 

JOSÉ RIBEIRO MARTINS FILHO 

Prefeito Municipal 


