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LEI Nº 225/2007                                                           DE 25 DE MAIO DE 
2007 

 
 

“Altera a Lei Municipal nº 011/2001, de 28 de 

fevereiro de 2001 que “Cria o Fundo 
Municipal de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério e dá outras 
providências” passando a denominar-se 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação” 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 

Goiás, APROVOU e o, Prefeito Municipal, SANCIONA a seguinte lei: 
 

 Art. 1º. O artigo 1º, o caput do artigo 2º e §§ 1º e 2º, o artigo 3º, 

o caput do artigo 6º e os artigos 8º e 9º da Lei 011 de 28 de fevereiro de 2001, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:  

 
 “Art. 1º - Fica instituído o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação, nos termos da EC nº 05, de 19 de dezembro de 2006 e a 
Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006. 

 
                        Art 2º - O Fundo, de natureza contábil, será administrado 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo por objetivos a 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. 

 
                        § 1º - A participação do Município na distribuição dos 

recursos dar-se-á, na proporção do número de alunos matriculados 
anualmente nas escolas cadastradas, considerando-se para esse fim as 
matrículas da Educação Infantil e 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. 

 
                        § 2º - A participação a que se refere o parágrafo anterior, a 

partir de 1998, será feita considerando-se ainda a diferenciação de custos 
por alunos, segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimentos, 
adotando-se metodologia de cálculo e as correspondentes ponderações 

de acordo com os seguintes componentes: 
 

                        I    – Creche; 
                       II  – Pré-escola; 
                        III– Séries iniciais do ensino fundamental; 

                        IV – Séries finais do ensino fundamental; 
 V – Educação especial.” 
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    .......................................... 
 

 “Art. 3º - O Fundo criado nesta lei será composto na forma 
prevista no Art. 3º da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 
2006” 

 .......................................... 
 “Art. 6º - O acompanhamento e o controle social sobre a 

repartição, transferência e aplicações dos recursos do Fundo serão 
exercidos, pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social da Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, conforme estabelecido em 
Lei Municipal. 

 .......................................... 
 
 “Art. 8º - Os recursos do Fundo, incluída a 

complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelo 
Município, assegurados, pelo menos 60% (sessenta por cento) para 

remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de 
suas atividades na educação básica, compreendendo a educação infantil 
e ensino fundamental público.” 

 
 Art. 9º - A instituição do Fundo previsto nesta lei e a 

aplicação de seus recursos não isentam o Município da obrigatoriedade 
de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma do 
disposto no Art. 212 da Constituição Federal, observando-se o mínimo de 

25% (vinte e cinco por cento) dos impostos e transferências.” 
 
 Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.  
                                                                         

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 
Estado de Goiás, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil 

e sete.  

 
 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
 
 


