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Nº 1.619/2021
LEI Nº 1.619, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021
CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
FME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação – FME no Município de
Euclides da Cunha, Estado da Bahia, em conformidade com a Lei Municipal nº
1052, de 31 de março de 1998, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de Educação de Euclides da Cunha, e a Lei Municipal nº 1249, de 09 de dezembro
de 2008 que cria e organiza o Sistema Municipal de Ensino de Euclides da Cunha,
como fundo especial, sem personalidade jurídica, exclusivamente financeiro,
instrumento de captação e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento
das ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino que compreendem:
I.
II.
III.

Educação infantil;
Ensino fundamental;
Educação de jovens, adultos e idosos que não tiverem acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.

§1º - O FME tem por objetivo desenvolver e apoiar financeiramente projetos na
área educacional de Euclides da Cunha, a preparação e capacitação de recursos
humanos necessários e a construção, manutenção e conservação da rede física de
ensino.
§2º - O FME é vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação;
§3º - O FME será presidido pelo (a) Secretário (a) de Educação, podendo este
delegar competência a outros órgãos ou servidores para a execução de tarefas
financeiro- administrativas.
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO
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Art. 2º - O FME é vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e
será presidido pelo (a) Secretário (a) de Educação, podendo este delegar
competência a outros órgãos ou servidores para a execução de tarefas financeiroadministrativas.
§1º - O FME terá duração indeterminada, natureza contábil, caráter rotativo e
gestão autônoma através da Secretaria Municipal de Educação.
§2º - O FME atuará no âmbito do Município de Euclides da Cunha, podendo através
de acordos ou convênios estender a sua atuação;
§3º - O FME poderá celebrar convênios e acordos com entidades, associações e
sociedades públicas e privadas, podendo-lhes conceder auxílios e subvenções de
acordo com a especificidade do convenio ou acordo celebrado.
SEÇÃO II
DA GESTÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Educação será gerido pela Secretaria Municipal de
Educação, órgão da administração pública municipal, por meio do Secretário (a)
Municipal de Educação, subordinado (a) ao Chefe do Poder Executivo, sob a
fiscalização do Conselho Municipal da Educação.
Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a ser expedido no prazo
de 60 (sessenta) dias estabelecer as normas relativas à estruturação, elaboração
do plano anual de aplicação de recursos e respectiva prestação de contas,
organização e operação do FME.
Art. 5º - As despesas com execução desta Lei decorrerão das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) DIRIGENTE MUNICIPAL
Art. 6º - São atribuições do (a) Secretário (a) Municipal de Educação:
I.

II.
III.

Gerir e administrar o Fundo Municipal de Educação – FME e estabelecer
políticas de aplicação dos seus recursos e exercer o controle da execução
orçamentaria – financeira, em conjunto com o Conselho Municipal da
Educação;
Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no
Plano Municipal de Educação de Euclides da Cunha;
Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo
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do FME, em consonância com o Plano Municipal de Educação e coma Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO;
Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais
de receita e despesas do FME;
Assinar cheques juntamente com o responsável pela Tesouraria Municipal
quando for o caso;
Assinar as transferências financeiras e ordens bancárias, juntamente com o
responsável pela Tesouraria Municipal;
Manter os controles necessários à execução orçamentária dos recursos
destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a empenhos,
liquidação, pagamento das despesas e recebimentos das receitas;
Com anuência do Prefeito Municipal, firmar convênios, contratos e parcerias
referente a recursos geridos pelo Fundo Municipal de Educação;
Prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo Municipal
de Educação;
Coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e
serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Educação.

Art. 7º - Cabe ao Secretário Municipal de Finanças as seguintes atribuições:

I.
II.
III.

Preparar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem
apresentadas na Secretaria Municipal de Educação;
Manter os controles necessários à execução orçamentaria do Fundo
referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos
recebimentos das receitas;
Encaminhar ao Presidente do Conselho Municipal da Educação

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) Anualmente, o balanço geral do Fundo.
SEÇÃO IV
DOS RECURSOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO

Art. 8º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação:
I.
II.
III.

Transferências oriundas do disposto no art. 212 da Constituição Federal,
que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e
transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino;
Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB);
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Recursos provenientes de convênios firmados pela Secretaria Municipal de
Educação com órgãos Estaduais, Federais ou outras entidades;
Recursos do Tesouro Municipal;
Rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;
Saldos de exercícios anteriores;
Dotações orçamentarias do Município e recursos adicionais que a Lei
estabelecer no transcorrer de cada exercício;
Produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
Receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma
da Lei;
Outros recursos que lhe venha a ser legalmente instituídas.

Parágrafo Único – Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Educação
serão depositados em instituições oficiais, em conta específica no CNPJ do Fundo
Municipal de Educação.
Art. 9º - Os recursos que compõe o Fundo serão depositados em conta específica
com a denominação – Fundo Municipal de Educação, em instituições financeiras
oficiais.
Art. 10 - Tudo e/ou qualquer repasse de recursos para as escolas municipais será
efetivada pelo FME, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal
de Educação e fiscalização do Conselho Municipal da Educação.
Art. 11 – O FME será regido pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto
com a Secretaria Municipal de Finanças, através dos responsáveis legais,
Secretários Municipais de Educação e de Finanças, sob a orientação do Conselho
Municipal de Educação.
Parágrafo Único – O orçamento do Fundo Municipal de Educação – FME integrará
o orçamento do Município.
Art. 12 – Os recursos do Fundo Municipal de Educação – FME, serão aplicados em:
I.
II.

III.

IV.

Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolvimento das ações aprovadas pelo Conselho
Municipal de Educação;
Apoio e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento,
administração e controle das ações, bem como do Plano Municipal de
Educação e outros projetos aprovados pelo Conselho Municipal de
Educação;
Apoio e desenvolvimento de programas de estudos, pesquisa, capacitação
e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do Plano
Municipal de Educação e outros aprovados pelo Conselho Municipal de
Educação para a melhoria da qualidade de ensino e aumento do nível de
escolaridade da população;
Democratização da gestão da educação pública e a superação das
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desigualdades sociais e regionais no que tange ao acesso, permanência e
atendimento do aluno na escola, priorizando localidades de índices elevados
de tais desigualdades;
Financiamento total ou parcial de programas e projetos da educação,
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, órgão da
Administração Pública Municipal responsável pela execução da política da
educação neste Município.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 – As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Educação
serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Educação – CME,
trimestralmente, de forma sintética e, anualmente de forma analítica ou ainda em
consonância com a legislação vigente.
Art. 14 - O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada e ficam
autorizadas as alterações orçamentárias e financeiras necessárias ao cumprimento
desta Lei.
Art. 15 – As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Educação –
FME serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Educação,
trimestralmente, de forma sintética e, anualmente de forma analítica ou ainda em
consonância com as legislações vigentes.
Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE EUCLIDES DA CUNHA, 29 de outubro de 2021.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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