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Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022 

 

 
O Conselho do FUNDEB juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação de Ipixuna do Pará vem pelo presente Edital convocar os interessados 

em concorrer às vagas de Conselheiro Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, constituído pela Lei 

Municipal nº. 376/2021 e Lei Federal nº.14.113. Resolve através do presente 

Edital, convocar a todos os interessados em representar seus respectivos 

seguimentos. 

 

I- ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. 

 

Art.1º Fica publicado o edital de convocação para eleição do conselho do Fundeb 

no âmbito do Município de Ipixuna do Pará. 

 

II- CONSELHEIROS E COMPOSIÇÃO. 

Art.2º Considerando a Lei Municipal nº. 376 de 30 de Março de 2021. Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB será constituído por (quatorze) 14 
membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme 
representação e indicação discriminados a seguir: 

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

 
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; eleito 

 
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; eleito 

 
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas; eleito 
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e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; eleito 
 

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 
(um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas (que seja alunos da 
rede Municipal de Ensino) -Eleito 

 
g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME); 
(Indicado através de ofício) 

 
h) 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; (Indicado através de ofício) 

 
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 

 
j) 1 (um) representante das escolas do campo; Eleito 

 
§ 1º DA INDICAÇÃO - Os membros de que tratam alíneas b, c, d, e, f, i e j deste 

artigo serão indicados pelas respectivas representações após processo eletivo 

organizado para escolha dos indicados, pelas instituições conforme determina 

este edital. 

§ 2º Os conselheiros de que trata o caput deste item deverão guardar vínculo 
formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se 
como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no subitem I, acima 
descrito. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 
III. DO PROCEDIMENTO DA ELEIÇÃO. 

Art. 3º O processo de eleição no ano de 2022 acontecerá em duas etapas: 

I- Primeira Etapa: Os gestores escolares juntamente com o conselho escolar de 

cada escola polo organizarão o processo mobilização, divulgação do processo 

eleitoral nas respectivas unidades escolares através de mídias sociais utilizadas 

pela escola onde serão escolhido os representantes que vão concorrer a vaga de 

conselheiro do Fundeb. 

As representações das escolas deverão ser um titular e um suplente de 

cada categoria. Para os cargos de representante das escolas do campo, gestores 

escolares técnico administrativo e professores da educação básica pública todos 

os representantes deverão ser efetivos da Rede Municipal de Ipixuna do Pará. 
 

 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; eleito 

 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

básicas públicas; eleito 

 1 (um) representante de professores das escolas do campo;( onde atende 

público do campo que) eleito. 

 1 (um) representante dos estudantes da educação básica pública, maior de 

18 anos. Eleito 
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Finalizando esse processo deverá ser encaminhado à Comissão eleitoral, 

a ata descrevendo o processo eleitoral com nome e cópia dos documentos 

pessoais dos representantes eleitos no âmbito escolar de cada categoria sendo 

sempre titular e suplente conforme representação descrita acima, as 

informações das escolas deverão devem ser enviadas a Comissão Eleitoral até 

o dia 30 de novembro de 2022. 

II- Segunda Etapa: Deverá participar do processo eleitoral, todos representantes 

eleitos no âmbito da escola ou com inscrição na Secretaria de Educação no caso 

a sociedade civil para que possam concorrer as vagas do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB para o quadriênio de 2023/2026 e só poderão votar em 

suas respectivas categorias as quais foram representam. Esse momento será 

registrado em ata e posteriormente será realizada a eleição para presidente e 

vice-presidente após esse processo será realizada a posse dos candidatos 

eleitos. 

 
Art 4º - Da eleição por segmento 

I-   Os representantes das categorias (1 (um) representante dos professores 

da educação básica pública; 1 (um) representante dos servidores técnico- 

administrativos das escolas básicas públicas; eleito 1 (um) representante de 

professores das escolas do campo;( onde atende público do campo que) eleito.1 

(um) representante dos estudantes da educação básica pública, maior de 18 

anos serão eleitos no âmbito escolar até o dia 25 de novembro de 2022 e 

encaminhados via ofício com cópia da ata do processo eleitoral até 30 de 

novembro de 2022. 

I. A inscrição do representante de gestor escolar deverá ocorrer com o 

preenchimento de ficha própria modelo anexo e encaminhar a comissão eleitoral 

o dia 25 de novembro de 2022 para concorrer a vaga na plenária final no dia 27 

de dezembro de 2022. 

II. A inscrição de representantes da sociedade Civil dar-se-á mediante a inscrição 

que será realizado no prédio da Secretaria de Educação no período de 07 a 25 de 

novembro de 2022. 

III. O descumprimento de prazos e de procedimentos implica a ilegibilidade do 

candidato (sociedade civil) ou grupo de candidato (no caso das escolas). 

 
 

IV- DOS IMPEDIMENTOS: 

Art.4º São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

a) Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do 

Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores; 
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b) Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 

que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos 

recursos do FUNDEB, bem como: cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, 

até terceiro grau, desses profissionais; 

c) Estudantes que não sejam emancipados; 

d) Pais de alunos que: 

 Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito 

do Poder Executivo Municipal; 

 Prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. O suplente 

substituirá o titular do Conselho do FUNDEB 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 do estabelecimento ou segmento que representa; 

III – situação de impedimento incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. 

a) Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, o 

estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo 

suplente. 

b) Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na 

situação de afastamento definitivo, descrita no art. 4º, a instituição ou segmento 

responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o 

Conselho do FUNDEB. 

Art. 5º – PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01 DE JANEIRO DE 2023 Á 31 DE 

DEZEMBRO DE 2026. 

O mandato dos membros do Conselho do FUNDEB não sendo permitida 

recondução para mandato subsequente. 

 
Art. 6º - DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DO FUNDEB. 

 Compete ao Conselho do FUNDEB: 

I - Acompanhar a transferência e aplicação dos recursos do Fundeb; 

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 
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dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos 

Fundos; 

III - Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 

atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

IV - 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 (PEJA) 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. 

V- 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; 

VI - Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que 

deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; 

VII - Zelar pelo cumprimento da Lei nº. 14.113. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O parecer de que trata o inciso V deste artigo deverá ser 

apresentado ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento 

do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas 

dos Municípios. 

 
VI – CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO. 

27 OUTUBRO DE 2022 = PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL. 

28/10/01/11-CONTESTAÇÃO DO EDITAL ENVIAR POR EMAIL 

semedipixuna@yhaoo.com.br 

07 A 25 DE NOVEMBRO = INSCRIÇÃO PARA CONCORRER À VAGA NO CONSELHO 

CATEGORIA SOCIEDADE CIVIL. 

07 A 25 DE NOVEMBRO PLENÁRIA NAS ESCOLAS. 

26 A 30 DE NOVEMBRO ENVIO PARA A COMISSÃO DA CÓPIA DA ATAS COM OS 

RESULTADOS DAS ASSEBLEIAS NAS ESCOLAS. 

mailto:semedipixuna@yhaoo.com
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07 A 10 DE NOVEMBRO ENVIO DE OFÍCIO SOLICITANDO AS REPRESENTAÇÕES: 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO TUTELAR E PODER 

EXECUTIVO. 

10 DE NOVEMBRO DEVOLUTIVA DOS OFÍCIOS COM INDICAÇÃO DAS 

CATEGORIAS ATÉ 25 DE NOVEMBRO. 

05 DE DEZEMBRO PUBLICAÇÃO DA LISTAS DOS CANDIDATOS A PARTICIPAR DA 

PLENÁRIA FINAL 

 08 DE DEZEMNRO  CONTESTATAÇÃO DE INSCRIÇÃO. 

12 DE DEZEMBRO PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS AO 

PROCESSO ELEITORAL. 

 27 DE DEZEMBRO DE 2022 PLENÁRIA GERAL  ÀS 10 HORAS DA MANHÃ. 

 
7 – ESCOLHA. 

 
 

8 – CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

I. Todos os professores/ profissionais da Educação e servidores municipais em 

efetivo exercício nas unidades Escolares bem como os pais, e alunos que 

atingiram a maioridade e cumpram todos os requisitos estabelecidos neste edital 

poderão votar. Para as categorias professores, gestores, assistentes 

administrativos e representantes das escolas do campo poderão ser votados nas 

assembleias serem realizadas nas escolas os profissionais que forem efetivos na 

Rede Municipal de Ensino de Ipixuna do Pará sendo necessário assinar a ATA. 

II. Podem votar e serem votados na ASSEMBLEIA GERAL. Todos 

representantes eleitos no âmbito das escolas e ou instituição que representa para 

que possam concorrer as vagas do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o 

quadriênio de 2023 e só poderão votar em suas respectivas categorias as quais 

representam. 

III. Serão considerados eleitos entre a representatividade na assembleia geral os 

candidatos que obtiverem maior número de votos de acordo com a quantidade de 

vagas para cada categoria sendo classificado como titular e suplente 

IV. Em caso de empate prevalecerá o candidato mais idoso. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO: INDICAÇÃO DE MEMBROS POR SEGMENTO 

 A ficha de inscrição deverá estar anexada na ata em se tratando das escolas, no caso 
da sociedade civil deverá estar acompanhada de oficio da Instituição a qual o 
candidato faça parte, já os gestores as inscrições devem ser entregue na SEMED, 

Instituição/Unidade: ________________________________________________  

Endereço: ________________________________________________________ 

Contato Telefônico: ________________________________________________  

Correio Eletrônico: _________________________________________________ 

Indicação (nome): _________________________________________________ 

RG: ____________________ Órgão Emissor__________ UF________________ 

Data de Emissão do RG:____/____/______  

Data de nascimento: ____/____/_____ CPF: ____________________________ 

Profissão:_________________________________________________________ 

Escolaridade: _____________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Favor assinalar o segmento:  

(   ) Representante Sociedade Civil  

(  ) Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais de Educação Básica 

(  ) Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais de Educação 
Básica 

( ) Representante dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais de Educação 
Básica 

(  ) Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas 
Municipais de Educação Básica 

(  ) Representante dos Estudantes das Escolas Públicas Municipais de Educação 
Básica (Maiores de 18 Anos) 

(  ) Representantes escolas do campo . 

 
______________________________________ 

ASSINATURA 
 
 
 

 


