
 

PROJETO DE LEI Nº 1.516/00 de 12 de janeiro de 2001. 

 

"Institui  o Fundo Municipal para gestão da 

movimentação dos recursos do FUNDEF e dá outras 

providências" . 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal para gestão da movimentação dos 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério, que tem como objetivo o controle, a prestação e 

tomadas de contas. 

 

Art. 2º - O Fundo Municipal, será autônomo contabilmente e ficará vinculado 

diretamente a Secretaria Municipal de Educação. 

 

SEÇÃO I 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 3º  São atribuições do Secretário Municipal de Educação: 

 

I - Gerir o Fundo Municipal e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos 

em conjunto com o Conselho Municipal da Educação; 

II – Prestar contas mensais e anuais ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal, 

acompanhadas de Certidão assinada pelos membros do Conselho de Educação, 

atestando a regularidade ou não do ingresso e aplicação dos recursos do Fundo; 

III -  Submeter ao Conselho Municipal de Educação e Acompanhamento e 

Controle do Fundef e à Câmara Municipal o plano de aplicação a cargo do Fundo, 

bem como as demonstrações mensais de receita e despesa em consonância com o 

Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 



IV - Encaminhar à contabilidade do  Fundo as demonstrações mencionadas no 

inciso anterior; 

V - Assinar cheques em conjunto com o Tesoureiro do Fundo;  

VI - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 

VII - Firmar convênios e contratos referentes a recursos que serão administrados 

pelo Fundo; 

VIII  - Manter os controles necessários à execução orçamentária do fundo 

referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos 

das receitas do fundo. 

IX – Indicar o Coordenador do Fundo, escolhido entre os membros do Conselho 

de Educação. 

SEÇÃO II 

DA TESOURARIA DO FUNDO 

 

Art. 4º- São atribuições do Tesoureiro do Fundo: 

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas 

ao Secretário Municipal de Educação; 

III- Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, 

os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo; 

V- firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, bem 

como toda e qualquer demonstração. 

 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 5º - O acompanhamento e o controle sobre a repartição, a transferência e a 

aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos pelo Conselho Municipal da 

Educação regulamentado pela Lei Municipal nº 1.330 de 01 de dezembro de 

1993. 

                                   SEÇÃO IV 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF 

 

Art. 6º - Toda e qualquer receita do FUNDEF, será creditada em conta única e 

específica do Fundo, instituída para esse fim.   

 



Art. 7º - Os recursos do FUNDEF transferidos pela Administração Municipal ao 

Fundo Municipal deverão ser contabilizados no Comparativo da Receitas Orçada 

com a Arrecadada na Rubrica: 

1713.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 

1713.01.00 -  PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO 

1713.01.01- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 

 

Parágrafo Único- Os repasses citados no caput, ocorrerão segundo a 

Classificação Funcional – Programática  e transferidos ao Fundo Municipal. 

 

Art. 8º - Os recursos creditados ao Município, nas contas específicas do 

FUNDEF, somente poderão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do 

ensino fundamental público, e na valorização do magistério. 

 

Art. 9º – A execução das despesas à aplicação dos recursos depositados na conta 

específica do FUNDEF ocorrerá segundo a programação própria consignada nos 

respectivos orçamentos, observada a Classificação Funcional - Programática 

pertinente:   

FUNÇÃO 08  - Educação e Cultura 

PROGRAMA 42 – Ensino Fundamental 

SUBPROGRAMA 188 – Ensino Regular 

ATIVIDADE 2001 – Programa de Manutenção do FUNDEF 

 

§ 1º- Pelo menos 60%(sessenta por cento) do total dos recursos do 

FUNDEF é assegurado para a remuneração dos professores, em efetivo exercício 

de suas atividades no ensino fundamental.  

 

§ 3º- A repartição, a transferência e a aplicação dos recursos oriundos 

do FUNDEF serão atestados pelos Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEF, mediante à assinatura de todos os seus membros, sendo que o 

Ato formalizado deverá ser inserido no bojo das contas mensais e anuais, devendo 



ainda, a transferência dos recursos dar-se em perfeita conformidade com as 

disposições do Art. 69, § 5º da Lei Federal. 

 

SEÇÃO V 

DO ATIVO DO FUNDO 

 

Art. 10º - Constituem ativos do Fundo Municipal: 

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundos das 

receitas especificadas; 

II - Direitos que porventura vier a constituir; 

III - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus; 

IV - Bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo. 

 

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e 

direitos vinculados ao Fundo. 

 

                                                     SEÇÃO VI 

DO PASSIVO DO FUNDO 

 

Art. 11º - Constituem passivos do Fundo Municipal  suas obrigações de qualquer 

natureza que porventura o Fundo venha a assumir para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino fundamental. 

 

                           SEÇÃO VII 

DO ORÇAMENTO  

 

Art. 12º - O orçamento do Fundo Municipal evidenciará as políticas e os 

programas de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de 

Diretrizes Orçamentarias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio a partir 

de 2001. 

Parágrafo Único – O Orçamento referente a 2001 será desmembrado 

por decreto do orçamento do Município já aprovado. 

 

                             SEÇÃO VIII 

     DA CONTABILIDADE 

 

Art. 13º A contabilidade do Fundo Municipal, tem por objetivo evidenciar a 

situação financeira, patrimonial e orçamentaria. 



 

Art. 14º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das 

suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, 

inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de 

concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. 

 

Art. 15º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.  

 

Parágrafo 1º - A contabilidade emitirá a movimentação de pessoal, 

balancetes mensais e no final de cada exercício, o Balanço, acompanhados de 

Disquetes para remessa ao Tribunal de Contas; 

Parágrafo 2º - As folhas de pagamento de pessoal, será elaborada com 

o seguinte desdobramento:  

a) uma específica para os professores do ensino 

fundamental em efetivo exercício, cujos pagamentos sejam custeados à conta dos 

recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério; 

 b) outra incluindo os demais profissionais da educação, excluídos 

aqueles em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e 

desenvolvimento do ensino; 

c) folha de pagamento dos demais servidores envolvidos nas atividades 

meio da manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

                                                      SEÇÃO IX 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Art. 16º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização 

orçamentária. 

 

Parágrafo Único: Para os casos de insuficiências e omissões 

orçamentarias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e 

especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do executivo. 

 

Art. 17º - Considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as 

despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 

instituições, compreendendo as que se destinam a: 

I – Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 

educação, inclusive merendeiras; 



II – aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

V – Realização de atividades – meio necessárias ao funcionamento dos sistemas 

de ensino; 

VI – Concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas; 

VII – amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 

disposto nos incisos deste artigo; 

VIII – Aquisição de material didático-escolar. 

IX - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para 

adequação da rede de ensino fundamental; 

X - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações do Fundo; 

XI -  Desenvolvimento  de  programas  de  capacitação  e aperfeiçoamento de 

recursos humanos em qualificação de pessoal. 

 

Parágrafo Único – Somente serão consideradas legítimas, as despesas 

com aperfeiçoamento de pessoal docente e demais profissionais da educação de 

que trata o inciso I deste Artigo, se o curso for realizado por entidade 

devidamente reconhecida pelo Conselho Estadual da Educação.  

 

Art. 18 - Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino 

aquelas realizadas com: 

 

I – pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada 

fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de 

sua qualidade ou à sua expansão; 

II – subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 

desportivo ou cultural; 

III – formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares 

ou civis, inclusive diplomáticos;  

IV – Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social: 

V – obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede escolar; 

VI – pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de 

função ou em atividade alheia a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 



Art.  19º – É vedado ao Fundo municipal a gestão de qualquer outro recurso que 

não seja oriundo do FUNDEF. 

 

Art. 20º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos doze dias do mês de janeiro do ano dois mil e um  (12/01/2001). 

 

 

      Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

Senhor Presidente: 

Ínclitos Vereadores: 

 

 

 

O Projeto de Lei nº 1.516/01 que "Institui  o Fundo Municipal    

para gestão da movimentação dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 

FUNDEF e dá outras providências" , visa cumprir orientação do Tribunal de 

Contas dos Municípios, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para 

gestão mencionada, através da Resolução normativa 007/00, considerando as 

diretrizes e bases da educação nacional, estabelecidas por Lei Federal. 

Face à importância da matéria que se apresenta aos nobres 

vereadores, contamos com a consequente aprovação. 

Atenciosamente. 

 

 

    Godofredo Jerônimo da Silva 

                 PREFEITO MUNICIPAL 


