PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.374/2018
De 29 de junho de 2018.
“Cria o Fundo Municipal de Educação – FME e dá
outras providências”

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono
a seguinte lei,
Capítulo I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Educação, como
fundo especial, sem personalidade jurídica, de natureza contábil - financeira,
instrumento de captação e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento de
ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino, que compreendem:
I- Educação Infantil;
II- Ensino Fundamental;
III- Atendimento Educacional Especializado - AAE;
IV – Educação de Jovens e Adultos que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental na idade certa.
Parágrafo Único. O Fundo Municipal de Educação tem como
objetivo criar condições financeiras e gerenciais dos recursos destinados à
implantação e ao desenvolvimento das ações de Educação, executadas ou
coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.
Capítulo II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Vinculação e da Gestão do Fundo
Art. 2º - O Fundo Municipal de Educação - FME, ficará
vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, tendo
natureza executora e se constituirá em uma Unidade Orçamentária executora,
centralizado no Poder Executivo Municipal e integrará o Orçamento Municipal.
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Art. 3º - O Fundo Municipal de Educação - FME será gerido
pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, órgão da
administração pública municipal, através do Secretário Municipal da pasta,
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, que será ao ordenador de despesas, sob
a orientação e controle do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB.
Seção II
Das Atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Educação
Art. 4º São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de
Educação:
I - gerir o Fundo e estabelecer políticas de aplicação dos seus
recursos e exercer o controle da execução orçamentário-financeira;
II - acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no
Plano Municipal de Educação;
III - manter os controles necessários à execução
orçamentária dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a
empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento das receitas;
IV - submeter ao Conselho Municipal de Educação e ao
Conselho do FUNDEB o plano de aplicação a cargo do FME, em consonância com o
Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
VIII - Com anuência do Prefeito Municipal, firmar convênios,
contratos e parcerias referentes a recursos geridos pelo Fundo Municipal de
Educação;
IV - responder perante a Receita Federal do Brasil e demais
órgãos de controle pela gestão do Fundo Municipal de Educação - FME;
V - prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do
Fundo Municipal de Educação;
VI - coordenar e controlar os convênios e contratos
relacionados às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de
Educação.
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VII - Gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos
do Fundo Municipal de Educação.
§ 1º - A ordenação de despesas do Fundo ficará a cargo do
Prefeito Municipal com as seguintes atribuições:
I - assinar cheques, transferências financeiras e ordens
bancárias, mediante pedido expresso do Gestor do Fundo/ Secretário, juntamente e
com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;
II - ordenar empenhos e liquidações das despesas do FME,
mediante pedido expresso do Gestor do Fundo/ Secretário, juntamente com
responsável pela contabilidade;
III - ordenar pagamentos das despesas do FME, mediante
pedido expresso do Gestor do Fundo/ Secretário, juntamente com o responsável
pela Tesouraria;
§ 2º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal
de Educação serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Educação –
CME e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB,
bimestralmente, de forma sintética e, anualmente de forma analítica ou ainda em
consonância com a legislação vigente.
Capítulo III
DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Seção I
Dos Recursos Financeiros
Art. 5º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação:
I - transferências oriundas do disposto no art. 212 da
Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos
impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino;
II - transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE;
III - transferências oriundas do Fundo Estadual de Apoio à
Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito
Santo – FUNPAES;
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IV - transferências de convênios firmados com outras entidades
financeiras;
V - recursos orçamentárias que lhe forem destinadas pelo
Tesouro do Município;
VI - rendimentos de aplicações financeiras dos seus recursos;
VII - saldos de exercícios anteriores;
VIII - outras receitas que lhe venha a ser legalmente
destinadas.
§ 1° - Os recursos que compõem o Fundo Municipal de
Educação serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta específica
no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ do Fundo Municipal de Educação.
§ 2° - O saldo positivo do FME, apurado em balanço, em cada
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo
Fundo.
§ 3º - A utilização dos recursos de que trata o inciso III, deste
artigo, deverá observar e seguir a legislação do Fundo Estadual de Apoio à
Ampliação das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espirito Santo –
FUNPAES, ficando vedada a utilização fora dos moldes estabelecidos pelas
legislações inerentes a ele, em despesas que não se enquadrem como despesas
de capital.
Seção II
Do Orçamento e da Contabilidade
Art. 6º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação
integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da
unidade.
Art. 7º - O orçamento do Fundo observará, na sua
elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação
pertinente.
Seção III
Da Execução Orçamentária e Das Despesas
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Art. 8º - Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão
aplicados em:
I - Execução de projetos, programas e ações voltados ao (a):
a) desenvolvimento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle da educação;
b) investimento na formação continuada de professores e
servidores da área da Educação;
c) construção, manutenção, aquisição, locação de imóveis
que venham a integrar a Rede Municipal de Ensino ou unidades administrativas da
Secretaria de Educação;
d) aquisição de materiais didáticos e equipamentos para
melhoria do ensino;
e) aquisição de fardamento para atendimento dos estudantes
da rede municipal de ensino;
f) provimento de alimentação escolar.
II - Pagamento de vencimentos e gratificações dos
Profissionais do Magistério Publico Municipal e do pessoal de apoio administrativo
ao magistério.
III - Aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de
novas tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização da gestão
da educação.
IV - Melhoria tecnológica na área de administração de
recursos humanos ligados à área da educação.
V - Prestação de serviços de terceiros na elaboração ou
execução de projetos específicos na área de educação.
Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária
autorização orçamentária.
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Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões
orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais, suplementares e
especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.
Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - O Fundo Municipal de Educação terá vigência
ilimitada.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e na LOA (Lei de Diretrizes
Orçamentarias), para adequação da presente lei e inserção da mesma no Município
de Pinheiros-ES.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar a presente Lei, no que necessário, mediante Decreto.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES
Em, 29 de junho de 2018.

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito Municipal

ADRIEL DE SOUZA SILVA
Procurador-Geral Municipal
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