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CAMARA DE VEREADORES DE SERRINHA
Estado da Bahia
LEIN° 507/97

Dispoe sobre a cri�ao do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenfao e Desenvolvimento do Ensino
Fuadameetal e de Valor�ao do Magisterio.
A Camara Municipal de Serrinha - Bahia, Decreta, e o Prefeito
Municipal sanciona e manda publicar a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fun do de Manutenfiio e Desenvolvim ento do Ensino
Fundamental e de Valo�ao do Magisterio.
Art 2° - 0 Conselho sera constituido por 5 (cinco) membros, sendo:
a) um representante da Secretaria Municipal de Educacao (ou
6rgao equivalente );
cato;
b) um representante da APLB/Sindi
c) um representante de pais e aluaos;
d) um representante dos servidores das escolas publicas do ensino
fundamental;
e) um representante do Conselho Municipal de Educ�ao.
§ 1° - Os membros do Conselho seriio indicados por seus pares

ao Prefeito que os designara para exercer suas fimfiies.

§ 2° - 0 mandato dos membros do Conselho sera de 2 (dois)
anos, vedada a recondu�ao para o mandato subsequente.
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§ 3° - As fim90es dos membros do Conselho nao serao remeneradas,
Art. 3° - Compete ao Conselho:

I - acompanhar e controlar a repartieao, transfersncia e aplicR9!ro dos

recursos do Fuado;
II - supervisionar a realizaeao do Censo Educacional Annal;
ID - examinar os registros contabeis e demonstratives gerenciais mensais e

aiualizados relatives aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo,

Art. 4° - As reunioes ordinarias do Conselho serAo realizadas mensalmente, podendo
haver convocacao extraordinaria, atraves de comunicacao escrita, por qualquer de seus
membros, ou pelo Prefeito.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao,

GABINETE DA PRESIDtN"CIA DA C.AMARA MUNICIPAL DE SERRINHA BAlllA, 20 de junho de 1997.
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