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Educação FM E, e da outrãs
providencias.

$ PREFEITO DO MIII§ICÍPIO DE, NAUÀR{ DÂ MÀTÀ, NÜ
E§TÀÜO DE PERNÂMBUCO FÀÇÜ SÀBER QTIE A CÂMÀRÁ. NE
1IEREADORE§ DECRETOUE E,I] §,{F{CIONO.{ §EGUTNTE tr-Eí:

A.Tt. 1O. FIEA INSTITUíDO C FUNDÜ }/IUNICIPAL EE
EDUCAÇÃC * FME, de natureza contábil especial, vinculado à
Secretaria Municipal de Educação, destinado ao atendimento de
despesa,total ou parcial com:

I - a realização de projetos, programâs e aÇÕes voltadas:

a) Ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos da
gestâo, planejamento, administração e controle de edueação;

b) A capacitação e desenvoivimento dos servidores da §ecretaria
de Educação;

c) A ccnstruçãc, manutenção, ampliação, locaçãc
apareihamento de lmóveis que venham a constri;ir a rede
unldades educacionais e administrativas da Secretaria
Educaçãa;

d) Aquisição de materiais didátieos e equipamento para meihoria do
ensinc; e,

arl t

l^ue
de

e) Aquisição de fardamento
rede municipal de ensino.

: -, l: -:as Ba'r-etc, ns l-338, e entrc, N

nto dos estueiantes da

Fone 081-3633.
Mata -P E- C§P. 55.800.üüü
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EM §fqTA: lnstitui c Fundc M unicipal de
Educação FM E, e da CIutras
providencias.

o pREpErTf, Dü vr{ll§rcÍpl{} I}E l§,4.ãÂRE },.{ ru[AT,&, §r]
E STÀIX] IIE PERNÂMEUC O rÂÇ O §ÀBE R QUE A C ÂMÂRÂ I) E
VERH.Á.BüRES ÊECRETOU E ELT §,{}{CX}FIO Â SEGUTN?E LEã;

A'1. ,!O. FICA !LjSTITUíDC O rUrlDO MUNJICIPAL Ar
EDUCAÇÃO - FME, de natureza contábil especial, vincurado à
secretaria futunieipal de Educação, destinado ao atendimento de
cespesa, total ou parcial com:

i - a realização cie projeios, programas e açÕes voitacjas:

a) Ao desenvolvimento e aper-ieiçoamento dos instrumentos da
gestão, planejamento, administra_çáo e controle de edueaçâo;

:,t A capacítaçâo e desenvolvimento dos servidores da secnetaria
ce Educação;
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aparelhanient* de iin';veis que venham a consiruir a rede ds
:nidades educacionais e administrativas da Secretaria de
E c ucação;

: Âquisiçâo cie n:aieriais dieiátieos e equipamenia pâra meihoria cjo
:rsino; e,

e) Aquisição de fardamento
rede municipal de ensino.

enta dos estudantes da

Rua Dantas Barreto, ns L338, Centro, N

Fone 081-3633.
Mata-PE- e EP.§5.8W.CIm
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II - A aquisiÇão, desenvolvimento, eriação e aplicação de novas
tecnoiagias e me.rodologias vaiiadas ao ensinü e ã mÕdernização da
gestão da Educação;

IV - Prestação de serviços de terceiros, na elaboraÇãCI ou execução
de projetos específicosna área de educação;

V - A realização de outras atividades relacicnadas à melhoria da
gestão educacional;

Aü. 2s Constituem receitas do Fundo Municipal de Educação
íFilItr\

I - As dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo
Tesouro Federal Estadual e Municipal;

II * As transferências vclilntarias que lhe forern destinadas;

lll- O resultado da aplicação financeira de seus ativos;

IV - As prcvldenclas de:

a) Convênios, contratos e acordos firmadas pelo Município com
entidades públicas ou privados;

b) GperaçÕes de créditos referentes à antecipaçáo de receitas;

V - Os auxílios, contribuiçôes, doações, legado e subvençÕes
de entidad*s públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou
estrangeiras.

§ 1o. Os recursos de que trata este artigo serão depositados e
movimentados em conta específica, vinculada a banco oficial,
geridos pelo Secretário Municipal de Edr-lcação.

§ 2'. Os recursos oriundos do FME integram unidade
orçamentária própria.

§ 3" Aplicam-se ao FME as nürmas
I .cCt*:cão orcamentari.a - financeira nuhlina-'Y-'

Rua Dantas Barreto, ne 133& Centro, Nazaré da Mata-
Fone 081-3633.1336
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Art 30 o funcionamento e a operacionarizaçâo do FundoÍviunicipai cje Eciueaçáo implemeniam-se na esiruilrra operacionai ejaSecretaria MunicÍpal de ãducação"

4ft. 40 A gestão do Fundo de que trata esta Lei:

| - lncurnbe privaflvamente ao secretario t\Iunicipar deEd ucaçáo, cabenda-!he.

a) Exercer o controre da execuçâo orÇamentária - financeíra daapJicaçãc dcs recursos de FM§; "' ru'i Iv

b; Efetuar os pasamentos a Çargo do Fundo illunicipal de Educaçãc,Dromovendo os c,rrespondentes registros contábeis;

:i conrroiar as contas bancárias do Funcio irfruniefpai;

:,' Assinar a movimentação dos recursos financeiros do FM§;

: No prazo iegal, prestar contas da aplicaçâo dos reeursos ao-[r bunal de Contas do Estado.

ll - E orientada pelas seguintes regras:

? ldentifieaçâer. e eonsolidação em demonstrativos oi-Çanxentár.ios *' ranceii'os da despesa fíxa á vai.iável;

:, Escritunaçâo da receita e despesa operacionar, Batrimoniar eadministi-ativa em regime de caixa 
" 

.o.npàtÀncia, respectivamente;

: Apiicaçâo subsidiaría dâs normas e princípios contábeis irigentes.

Art' 5§' Fica instituído o Conselho - Diretor do Fundo fulunicipal:e Eeiueação - FMã, eoinposto por ü5 (eince) rn*rnbro§, nCImeados:e o chefe do Executivo Municipar da seguinte forrna:

- 01 (um) Pre,_eidente;

Rua Dantas Barreto, ne r-33g, centro, rulzaré da Mata-pE- c8p.s5.g00.000
Fone 081"-3633.1"336
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II- 01 (um) Vice Presidente,

iii - ü1 ium) Tesoureiro;

lV - 02 {dois} Secretários executivos.

§io. As decisões do conselho de que traia o eaput deste
artigo serão tomadas pela maioria simples dos seus componente,
cabendo ao Presidente a decisão finar em caso de impasse.

§2o. A Presidência do conselho compete as secretário
- Municipal de EducaÇão, sendo substituído pelo Vice * Presidente

em câso de ausência, ou impedindo, sendo assessorado pelo
TÍtular da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e petros
membros do Conselho Municipal de Educação.

§ 3o As reun!Ões dc Conselhc sãc realizadas
tempo, por ronvocação do seu Presidente.

a quelquer

§4o. o conselho contará com 02{dois)secretários Municipais,
denire os serv'idüres da secreiaria I'vÍunicipar de Êducação.

§5o. As funçÕes mencionadas neste artigc serão consideradas
de relevante interesse público, não sendo, entretanto, remuneradas.

Art. 6o compete ão conseihs do Funeio Munie ipal de
Educação:

| - Definir nCIrmas operacionais do Fundo;

ll Estabelecer crÍtérios e propriedades para a apiicação dos
TCCUTSO;

Ill - Alocar os recursos em projetos e programas, observando a
üabilidade econômica - financeira;

lv - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação dos recursos das
acões financiadas pelo FhlE, sern prejuízo do
Externo exercida pelos órEãos com

Rua Dantas Barreto, ne 1"338, Centro, Nazaré
Fone 081-3633.1336
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V Manter atualizados e organizados os demonstratlvos d*
eontabilirjaeie e de escrituração fiseai;

IV - Manter arquivos com informações referentes aos progrãmas e
projetos desenvolvidos, conservando ern boa guarda ss
d ocume ntos correspondentes;

Vll - Deliberar sobi"e a proposta anual de crçamento dc FltdE e
submetê-la ao Chefe do Poderexecutivo Municipal;

Aft. 7q. A aplicação dos recursos do FME obedece:

| - As regras estabelecidas pelo Conselho [Vlonetário Nacicna! e
pelo Banco Central da Brasil;

Il - As políticas de investimentas aprovadas pelo C*nselho Dir*tar
,{^ El\iE11lJ I tvlt-.

Art. 8ô. Cessados os motlvos que justifiquem sua existência,
os recursos do FME reverterão ao Tesouro do município.

A,t ôO ,n^ L^*^ ^l^.,i-í-J^ l^ rÀrr :^+^^-larl. v uf§ uEIlb duLlulírurJô uutil íuuur§ub uu t-rvif, illruglaãÍliu
Patrimônio Público do Município, através da §ecretaria Municipal de
Educação.

Art. 1ü. O Secretár'io fuíunieipai de Edueação baixará os atos
nanaonãrino nn er rmnrimanfn Àqc rlicnneinãan nnnfirl ao naofn I oi.I lvvUúüel lUd gU UiJi I lPl ll I lVl ltlJ \lCrü qrI\rylJülYgVÇ 9UI ILIUqJ í ÍUJLq LU

Art. 11, A fiscalização dos recursos geridos pelo Fundo
Municipal caberá ao Conselho Municipal de Educação.

Art. 12. Para garantir o funcionamento do Fundo Mt"inicipal de
Educação, no exercício de 2018, fica o Poder executivo autorizado
a abrir um credita adicional especial, Onde serão remanejados os
reeursos do orçamento do munieípio para viakrilizar o funeionamento
rla Er rnÀa l\Ir rniainal Àa ErJr rnanãnLrL, I Lrr lt.ltJ rVrLil lllrlPúll l.,lç r-rslLitrCrYCrU.

§1". Para ücorrer as despesas com a abertura de Crédito
Adicional Especiel autorizado por es
- - -, .: ^r^ - .Ê - -r- ^.>uuurilrus iuiltes"

Rua Dantas Barreto, ns 1.33& Centro, Nazaré da
Fone 081-3633.1335

erão utilizadas as
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§2u A abertura do Crédito será âc*rnpãnhada da estimativa do
impacio orÇãmentário * iinanceiro e ieientifieaçân cio cumprimenic
Àac awinÂnniac nrarrrt:*ac nn ar*inn íâ rla lni ílnmnlaman*ar Ear{arql\Jqü ç^lVslI Ç11) VIE;vír)[çr§ iÍl; gÍ llljL., ,lJ \lçt L§rr \J\Ji,tiJí'víitE;lrLç]r I L;Liçtç"{t

no 101 de 04 de maio de 2*ü0.

Art. 13. Esta Lei entra ern viqor na data de sua publieaçã*,
lêvÕcãndo-se âs disnnsicões em csntrári*.

Gabinete da Frefeito, '!8 de jurnho de 2ü1

INACIO NASCIMIEfrTTCI
HÍ.(ts1-'ts1 I {.,

Rua Dantas Barreto, ns L338, Centro, Nazaré da Mata-Pt- C8P.55.80CI.000

Fone 081-3633.1336

REGISTRqDO À


