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Lei Municipal n° 611/2012 	 De 30 de Janeiro de 2012.

"DispOe sabre alteraclio da Lei
Municipal 448/2007 e dci outran
providencias."

0 Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Sr.
GERSON ROSA DE MORAES, FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - 0 Art. 2° da Lei Municipal 448/2007. de 20 de abril de 2007 passa a
vigorar corn a see.uinte redacdo:

Art. 2°. 0 Conselho a que se refere o art. 1° é constituido por 11 (onze)
membros	 acompanhados de seus respectivos suplentes, confirrine representacao
e indicaceio a seguir discriminadas:

I) urn representante da Secretaria Municipal de Educaccio, indicado pelo
Poder Executivo Municipal;

11) urn representante dos professores das escolas pirblicas municipals;
um representante dos diretores das escolas pfiblicas municipals;
ion representante dos servidores tecnicos administrativos das escolas

pliblicas municipals;
doffs representantes dos pais de alunos da Educacelo Basica Pablica;
urn representante dos estudantes do educacao basica pirblica;
urn representante do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente;

um representante dos Estudantes da Educacclo Basica Pablica
indicado pela Entidade de Estudantes Secundarista:

um representante do Conselho Municipal de Echicactio; e
um representante do Poder Executivo Municipal.

§ 1' - Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI deste artigo
sera° indicados pelas respectivas representacOes, apas processo eletivo organizado para
escolha dos indicados, pelos respectivos pares.

§ 2° — A indicacao referida no art. 1°, caput, devera ocorrer em ate vinte
dins antes do termino do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeacao dos
conselheiros.

§ 3° — Os conselheiros de que [rater o caput deste artigo clever& guardar
vinculo formal corn os segmentos que •epresentam, devendo e.sta condicao constituir-se
conio pre-requisito a participaccio no processo eletivo previsto no 1°.

§ 4° — Os representantes, titular e suplente, dos diretores das escolas
pablicas municipais deverdo ser diretores eleitos por suas respeclivas comunidades
escolares.

§ 5°— Scio impedidos de integral- o Conselho do FUNDEB:
1- cc)* niuge e parentes consangnineos ou a/ins, ate terceiro grau, do Prefeit

e do Vice-Prefeito, e dos Secreurrios Municipals;
- tesoureiro, contador ou jimcionario de empresa de assessoria ou

consultoria que prestem servicos relacionados a administraciio ou controle inferno dos
recursos do Fundo, hem C01110 canjuges, parentes, consangliinea ou crfint, ate terceiro
grau, desses profissionais;
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- estudantes que nelo sejcon emancipados; e
IV - pais de alunos que:

exercam cargos ou func5es priblicas de !l yre nomeacao e exoneraccio no
ambito do Poder Executivo Municipal; ou

prestem servicos terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao, revogadas as
disposieeir es em contrario.

Pontal do Araguaia — MT, 30 de Janeiro de 2012.

A

GERSON ROS . MORAES
Prefeito Municipal
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