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LEI MUNICIPAL Nº 711/2021, DE 23 DE ABRIL DE 2021.

D I S P Õ E  S O B R E  A R E E S T R U T U R A Ç Ã O 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INTEGRANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 
(CACS)  DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO-CACS FUNDEB, EM CONFORMIDADE 
COM O ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
E REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI FEDERAL 
Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

A Câmara Municipal de Monte do Carmo/TO, aprovou e eu, 
Arquivardes Avelino Ribeiro, na condição de Prefeito Municipal no uso das 
atribuições descritas no artigo 64, inciso ll da Lei Orgânica desde Município e 
Lei Federal nº 13.465/2017 e 14.113/2020, sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Fica reestruturado o Conselho Municipal de Educação 
Integrando o Conselho do Fundeb como câmara, nos termos dispostos nesta 
Lei, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação no Município – CACS – Fundeb, nos termos do Art. 
212-A da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal nº 14.113/2020, 
no âmbito do Município de Monte do Carmo – Tocantins, a qual passa a ter a 
seguinte redação:

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação de Monte do Carmo - 
TO, será composto por duas Câmaras:

 I. Câmara de Educação Básica;
 II. Câmara do CACS Fundeb.

Capítulo II
Da Composição

Art. 3º - O Conselho Municipal de Educação será composto por 17 
(dezessete) Membros titulares representantes da Sociedade Civil.

Art. 4º - O Conselho que se refere o art. 1º é instituído por membros 
titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação 
e indicação a seguir discriminados:

I – CÂMARA DA EDUCAÇÃO BÁSICA: (05 MEMBROS)
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
b) 1 (um) representante do Magistério Público Municipal;
c) 1 (um) representante dos Diretores de Unidade de Unidades de 

Educação e Ensino da Rede Pública Municipal;
d) 1 (um) representante dos Conselhos Escolares Municipais ou 

Equivalentes;
e) 1 (um) representante do CMDCA – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.

II – CÂMARA DO FUNDEB, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.113, 
DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020: (12 MEMBROS)

I)  2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais 
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional 
equivalente;

II)  1 (um) representante dos Professores da Educação Básica Pública;
III)  1 (um) representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas;
IV)  1 (um) representante dos Servidores Técnico-administrativos 

das Escolas Básicas Públicas;
V)  2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 

pública;
VI)  2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 

dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
§ 1º Integrarão ainda o CACS Fundeb, quando houver:

I - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de 
Educação (CME);

II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

III - 1 (um) representante das escolas do campo;
§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput e no § 1º deste 

artigo, observados os impedimentos dispostos no § 5º deste artigo, serão indicados 
até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da 
seguinte forma:

I - Nos casos das representações municipal, pelo seu dirigente;
II - Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e 

estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos municipais, em processo eletivo 
organizado para esse fim, pelos respectivos pares;

III - Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas 
entidades sindicais da respectiva categoria;

IV - Nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo 
dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem 
como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas 
da Administração da localidade a título oneroso.

§ 3º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos 

termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo 

conselho;
III - Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano 

contado da data de publicação do edital;
IV - Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle 

social dos gastos públicos;
V - Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo 

conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.
§ 4º Indicados os conselheiros, o Poder Executivo competente 

designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV 
do caput deste artigo.

§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput 
deste artigo:

I - Titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da 
República, de Ministro de Estado, de Governador e de Vice-Governador, de 
Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Estadual, distrital ou Municipal, 
bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;

II - Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 
consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle 
interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até o terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a)  exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 
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exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos 
recursos; ou

b)  prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos 
em que atuam os respectivos conselhos.

§ 6º - O presidente do conselho previsto no caput deste artigo será 
eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a 
função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 7º - As Câmaras elegerão seus respectivos Presidentes;
§ 8º - A eleição do Presidente da Câmara do Fundeb será nos termos 

da lei 14.113 de 20 de dezembro de 2020;
§ 9º - Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, 

no prazo de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato dos conselheiros, 
mobilizar as instituições para convocação das assembleias que escolherão os 
novos representantes para a composição das Câmaras;

§ 10º - No caso do Presidente não cumprir o disposto do parágrafo 
acima competirá ao Secretário Municipal de Educação executar a ação;

§ 11º - Os representantes da Secretaria Municipal de Educação serão 
indicados pelo Secretário Municipal de Educação.

§ 12º - A atuação dos membros dos Conselhos:
I - Não é remunerada;
II - É considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades 
de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 
informações;

IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores 
e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a)  exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b)  atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades 
do conselho;

c)  afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

V - Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes 
em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares.

§ 13º - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, 
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, 
que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em 
seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 14º - Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, 
representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com 
direito a voz.

§ 15º -  O Município disponibilizará em sítio na internet informações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho de 
que trata esta Lei, incluídos:

I - Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que 
representam;

II - Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
III - atas de reuniões;
IV - relatórios e pareceres;
V - Outros documentos produzidos pelo conselho.

Art. 5º - O suplente substituirá o titular do Conselho e as Câmaras 
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 de que trata o inciso III, do art. 2º;
III - Situação de impedimento previsto no § 5º, do art. 2º ocorrida 

pelo titular no decorrer de seu mandato 
§ 1º - Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de 

afastamento definitivo, descrita no art. 3º, o estabelecimento ou segmento 
responsável pela indicação deverá indicar novo suplente.

§ 2º - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram 
simultaneamente na situação de afastamento definitivo, descrita no art. 3º, a 
instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular 
e novo suplente para o Conselho do CACS-FUNDEB.

Art. 6º - O mandato dos membros do Conselho do CACS-FUNDEB, 
neste primeiro mandato, encerrará no dia 31 de Dezembro de 2022, conforme o 
art. 42, § 2º da Lei nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020. No dia 1º de Janeiro 
de 2023 iniciará o novo mandato, a partir deste, com duração de 4 anos, vedada 
a recondução para o próximo mandato, conforme art. 34, § 9º da Lei nº 14.113, 
de 25 de Dezembro de 2020.

Capítulo III
Das Competências do Conselho 

Art. 7º - Compete ao Conselho
I – Promover a participação da sociedade civil no planejamento, no 

acompanhamento e na avaliação da educação municipal;
II – Zelar pela qualidade pedagógica e social da educação no SME;
III – Zelar pelo cumprimento da legislação vigente, no SME;
IV – Participar da elaboração e acompanhar a execução e avaliação 

do Plano Municipal de Educação de Monte do Carmo - TO;
V – Assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema Municipal 

de Educação no diagnóstico dos problemas e deliberar a respeito de medidas 
para aperfeiçoá-lo;

VI – Emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e 
recomendações sobre assuntos do Sistema Municipal de Educação de Monte do 
Carmo – TO, em especial sobre autorização de funcionamento, credenciamento 
e supervisão de CME estabelecimentos de ensino públicos e privados de seu 
sistema, bem como a respeito da política educacional nacional;

VII – Manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação do 
município do Estado do Tocantins;

VIII – Analisar as estatísticas da Educação Municipal anualmente, 
oferecendo subsídios aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de 
educação de Monte do Carmo – TO;

IX – Emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e 
recomendações sobre convênio, assistência e subvenção a entidades públicas e 
privadas filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento;

X – Acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em 
idade escolar par a educação infantil e ensino fundamental, em todas as suas 
modalidades;

XI – Mobilizar a Sociedade Civil e o Estado para a inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no sistema 
regular de ensino; 

XII – Dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de 
Educação;

XIII –Mobilizar a Sociedade Civil e Estado para a garantia da gestão 
democrática nos órgãos e instituições públicas do SME;

XIV - Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle 
interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do Fundo (Fundeb), dando ampla transparência ao 
documento em sítio da internet;

XV - Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário 
de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos 
acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo (Fundeb), 
devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 
(trinta) dias;

XVI - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais 
serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não 
superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a)  licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços 
custeados com recursos do Fundo;

b)  folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais 
deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar 
o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam 
vinculados;

c)  convênios com as instituições a que se refere o art. 7º da Lei nº 
14.113, de 25 de Dezembro de 2020;

d)  outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
XVII - Realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões 

pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas 

instituições escolares com recursos do Fundo;
b)  a adequação do serviço de transporte escolar;
c)  a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos 

com recursos do Fundo para esse fim.
§ 1º - Cada Câmara cuidará das matérias a elas pertinentes;
§ 2º - As matérias pertinentes a uma Câmara serão estudadas e 

aprovadas em primeira instância por ela e, posteriormente, ratificadas pelo 
CME - Conselho Municipal de Educação;

§ 3º - As matérias não ratificadas pelo CME, serão objeto de reexame;
§ 4º - Os pareceres aprovados pelo CME serão assinados pelos 

presidentes do Conselho de suas respectivas Câmaras, e quando normativo, será 
homologado pelo Secretário Municipal de Educação

§ 5º - À Câmara do CACS Fundeb - incumbe:
I - Elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo 

único do art. 31 da Lei nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020;
II - Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta 

orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de 
atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento 
e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 
operacionalização dos Fundos;

III - Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à 
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e 
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de contas 
referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca 
da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE.

§ 3º - O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou 
subordinação institucional ao Poder Executivo local e será renovado 
periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 4º -  O conselho não contará com estrutura administrativa própria, e 
incumbirá a Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas 
à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos 
Conselhos.
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Parágrafo Único – Os pareceres de que trata o inciso III deste artigo 

serão apresentados ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias antes 
do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios. 

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 8º - O Conselho Municipal de Educação integrado o Conselho 
do CACS-FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos 
pelos conselheiros.

Parágrafo único – Está impedido de ocupar a Presidência o conselheiro 
designado nos termos do art. 2º, inciso I, desta lei.

Art. 9º - Na hipótese em que o membro que ocupa a função de 
Presidente de Conselho do CACS-FUNDEB incorrer na situação de afastamento 
definitiva prevista no Art. 3º, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.

Art. 10º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a reestruturação 
do Conselho Municipal de Educação e o Conselho do CACS-FUNDEB, deverá 
ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento.

Art. 11º - As reuniões ordinárias dos Conselhos serão realizadas 
bimestralmente, com a presença da maioria de seus membros, e, 
extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante a 
solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo Único – As deliberações serão tomadas pela maioria dos 
membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em 
que o julgamento depender de desempate.

Art. 12º - O Poder Executivo Municipal. Através da Secretaria 
Municipal da Educação garantirá infraestrutura e condições logísticas adequada 
à execução plena das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo 
Conselho.

Art. 13º - Os membros do Conselho Municipal de educação de Monte 
do Carmo – TO deverão residir no Município.

Art. 14º - Ficam expressamente revogadas as disposições em contrário.

Art. 15º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO – TO, aos 
23 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Monte do Carmo-TO

LEI MUNICIPAL Nº 712/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

“AUTORIZA A PARTICIPAR DE CONSÓRCIO 
PÚBLICO, APROVA RATIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL VALE DA SERRA DOURADA - 
VALECON E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DE MONTE DO CARMO, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal 
APROVA e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica O Município de MONTE DO CARMO autorizado a 
participar do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DA SERRA DOURADA 
- VALECON. 

Parágrafo Único: Quaisquer futuras alterações no contrato do 
Consórcio, bem como os respectivos aditamentos, deverão ser ratificadas pelo 
Poder Legislativo Municipal, em conformidade com a Lei 11.107/2005. 

Art. 2º - Fica Ratificada, sem reservas e restrições, a Alteração 
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DA SERRA DOURADA - 
VALECON, constituído sob a forma jurídica de Associação Pública de Direito 
Público. 

§1º - O Contrato do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DA 
SERRA DOURADA - VALECON, vigorará por prazo indeterminado. 

§2º - O Município de MONTE DO CARMO poderá ceder servidores 
para o Consórcio autorizado por esta Lei, na forma e condições da legislação 
vigente e da Lei Orgânica Municipal.

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a representar 

o Município de MONTE DO CARMO nos atos constitutivos do Consórcio, 
podendo exercer quaisquer funções administrativas previstas na estrutura 
organizacional do Consórcio.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a celebrar 
contratos de rateio, na forma do artigo 8º da Lei nº 11.107/2005, devendo 
consignar os recursos comprometidos nestes contratos no Orçamento Anual, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Plano Plurianual. 

Parágrafo Único: As despesas com a execução desta Lei no exercício 
de 2021 correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de MONTE DO CARMO – TO, aos 27 dias do 
mês de abril de 2021.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Monte do Carmo/TO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO 
CARMO,ESTADO DO TOCANTINS,  CONTRATADA  a empresa REALIZE 
LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI, inscrito 
no CNPJ sob nº 36.380.035/0001-40, CONTRATO Nº 91/2021, OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO 
DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO,  CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA e CONVITE Nº 02/2021, para atender as 
necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO - TO. 

VALOR: R$ 141.399,00(cento quarenta e hum mil, trezentos noventa 
nove reais);Totalizando um valor global por  um período de 08 (oito) meses, 
sendo 01(uma) parcela de R$ 17,674,91(dezesete mil, seiscentos setenta quatro 
reais e noventa um centavos) e 07(sete) parcelas de R$ 17.674,87(dezesete 
mil, seiscentos setenta quatro reais e oitenta sete centavos). PRAZO: O serviço 
licitado devera ser prestado a partir da assinatura do contrato ate 31 (trinta e 
um) de Dezembro de 2021. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será 
efetuado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da apresentação 
da respectiva nota fiscal; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 
03,12,04,122.1201.2004;Elemento: 3.3.90.39;Subelemento:79;Fonte: 10. 
DATA: 27/04/2021.

ARQUIVARDES AVELINO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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