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 LEIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
GABINETE DO PREFEITO____________________________________ 
LEI Nº348/2021 – GAB/PMC                          DE 29 DE MARÇO DE 2021 
 
 
Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e no âmbito do 
Município de Calçoene e dá outras providências. 
 
 
 

O PREFEITO DE CALÇOENE, Estado do Amapá, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal vigente, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 

de Calçoene aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Capítulo I 

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 
 

Seção I 
Da Definição da NFS-e 

 
Art. 1° - Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no Município 

de Calçoene, que deverá ser emitida por ocasião da prestação de 

serviço. 

Parágrafo único - Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-

e) o documento emitido e armazenado eletronicamente com o objetivo 

de registrar as operações relativas à prestação de serviços, de existência 

exclusivamente digital, com validade jurídica que deverá ser garantida 

por assinatura digital do emitente e autorização de uso fornecida pela 

Secretaria Municipal de Fazenda antes da ocorrência do fato gerador. 

 
 

 

 

EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e 

planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As 

matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas 

se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2 

colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros; 

dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues 

até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você 

poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site: 

www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número 

do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao 

Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a 

publicação. 

                  • Diário Oficial do Município de Calçoene – DEOC •                 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-estrela-rs
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Seção II 

Dos Contribuintes Obrigados 
 
Art. 2° - A utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e será 

obrigatória para os contribuintes abaixo discriminados: 

 
I – todas as empresas prestadoras de serviços localizadas no Município 

de Calçoene/Ap., que iniciem suas atividades a partir entrada em vigor 

da presente lei; 

II - os prestadores de serviços já estabelecidos no Município. 

Parágrafo único - Os contribuintes que não tiverem movimento no mês 

ou emitido NFS-e com retenção de ISS para outros Municípios, 

conforme Lei Complementar 116/2003, no período de apuração do 

imposto (mensal), inclusive os Substitutos e os Responsáveis 

Tributários, deverão realizar a Declaração de Sem Movimentação da 

referida competência no Sistema da NFS-e. 

 
Art. 3° - Ficam dispensados da obrigatoriedade de emissão da NFS-e: 

I - bancos e demais financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil - BACEN; 

II - contribuintes com cadastro fiscal como profissionais autônomos ou 

sociedades profissionais que tenham o recolhimento do ISSQN através 

de Tributação Fixa (ISS-Fixo); 

III - contribuintes pessoas jurídicas optantes pelo Regime Tributário ao 

Simples Nacional qualificados como Microempreendedor Individual - 

MEI, quando prestarem serviços para pessoas físicas; 

IV - serviços registrais e notariais. 

 
Art. 4° - Caberá ao Executivo regulamentar, através de Decreto, a 

emissão da NFS-e, entre outros assuntos pertinentes à nota fiscal 

eletrônica: 

I - o procedimento de emissão da NFS-e, definindo, em especial, os 

contribuintes sujeitos à utilização; 

II - o procedimento de cadastro ou adesão ao sistema da NFS-e. 

Parágrafo único - Os contribuintes, não obrigados, que optarem 

espontaneamente pela emissão da NFS-e, ficarão sujeitos aos 

dispositivos desta Lei e à sua regulamentação em caráter definitivo e 

irretratável. 

 
 

Capítulo II 
DO ACESSO AO SISTEMA DA NOTA FISCAL 

DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
 

Seção I 
Do Acesso pelo Contribuinte 

 
Art. 5° - O contribuinte deverá preencher o formulário no 

Departamento de Tributos e Terras Urbanas – DTTU/PMC/AP de 

Solicitação de Acesso à NFS-e disponível no portal de serviços do 

Município e enviá-lo à Secretaria Municipal da Fazenda, conforme 

estabelecido em decreto. 

 
Art. 6° - A liberação de acesso fornecida à pessoa jurídica será 

concedida ao representante legal e conterá as seguintes funções: 

I - habilitar ou desabilitar usuários do sistema da NFS-e; 

II - gerar, cancelar, imprimir notas fiscais eletrônicas, emitir relatórios, 

gerar guias de pagamento, entre outras funcionalidades no sistema. 

 
Art. 7° - A pessoa física ou jurídica detentora da senha de acesso será 

responsável por todos os atos praticados no sistema da NFS-e, bem 

como pelos usuários habilitados ou vinculados que atuem em seu 

nome. 

 
Capítulo III 

DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E 
 
Art. 8° - A NFS-e deve conter as seguintes indicações: 

I - número sequencial; 

II - código de verificação de autenticidade; 

III - data e hora da emissão; 

IV - identificação do prestador de serviços, com: 

a) nome ou razão social; 

b) endereço; 

c) "e-mail"; 

d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

e) inscrição no Cadastro Fiscal; 

V - identificação do tomador de serviços, com: 

a) nome ou razão social; 

b) endereço; 

c) "e-mail"; 

d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

VI - discriminação do serviço; 

VII - valor total da NFS-e; 

VIII - valor da dedução na base de cálculo, se houver e na forma prevista 

na legislação municipal; 

IX - valor da base de cálculo; 

X - código do serviço - enquadramento do serviço prestado na lista de 

serviços constante na LC N° 116/2003; 

XI - alíquota e valor do ISS; 

XII - indicação no corpo da NFS-e de: 

a) isenção ou imunidade relativas ao ISS, quando for o caso; 

b) serviço não tributável pelo município de Calçoene, será em 

conformidade com a Lei Complementar Federal e Lei Municipal. 

c) retenção de ISS na fonte; 
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d) empresas prestadoras de serviços com recolhimento mediante 

alíquota fixa, da expressão "empresa enquadrada no regime de 

alíquota fixa por profissional"; 

e) empresas enquadradas com base de cálculo por estimativa ou outra 

forma de tratamento tributário diferenciado; 

f) existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do ISS; 

g) número e data do Recibo Provisório de Serviços - RPS emitido, nos 

casos de sua substituição. 

§ 1º. A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões "Município de 

Calçoene”, "Secretaria Municipal de Fazenda" e "Nota Fiscal Eletrônica 

de Serviços - NFS-e". 

§ 2º. número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente 

sequencial, e será específico para cada estabelecimento do prestador 

de serviços. 

 

Art. 9°- A NFS-e deve ser emitida "on line", por meio da Internet, no 

endereço eletrônico https://calcoene.portal.ap.gov.br, somente pelos 

prestadores de serviços estabelecidos no Município de Calçoene, 

mediante a liberação de Senha de Segurança. 

§ 1º. A NFS-e será enviada por correio eletrônico ("e-mail") ao tomador 

de serviços. 

§ 2º.Os tomadores de serviços devem confirmar a autenticidade da 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e no endereço eletrônico  

https://calcoene.portal.ap.gov.br, podendo, em caso de falsidades ou 

inexatidões, ser corresponsáveis pelo crédito tributário nos termos da 

Lei. 

 
Seção I 

Do Cancelamento da NFS-e 
 
Art. 10 - A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do 

sistema informatizado ("on line"), no endereço eletrônico 

https://calcoene.portal.ap.gov.br, na rede mundial de computadores 

(Internet), no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 1º. Após o pagamento do imposto a NFS-e somente poderá ser 

cancelada por meio de processo administrativo fiscal regular, no qual 

deverão ser apresentadas as razões que motivaram o pedido. 

§ 2º. Havendo o cancelamento da NFS-e, o contribuinte deverá registrar 

eletronicamente, em campo próprio, os motivos que levaram a 

anulação do documento, momento em que o sistema enviará 

automaticamente mensagem eletrônica ao tomador do serviço 

noticiando a operação. 

§ 3º. documento cancelado permanecerá armazenado na base do 

sistema da NFS-e e sobre ele deverá ser inserida marca identificando a 

invalidade do mesmo. 

 

Art. 11 - Não se admite cancelamento da NFS-e em razão do não 

recebimento do preço do serviço, sendo o imposto devido em razão da 

prestação do serviço. 

 
Seção II 

Da Substituição da Nota Eletrônica 
 
Art. 12 - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser 

substituída por outra quando houver erro nos registros de prestação e 

serviços declarados, desde que isso ocorra até a data do pagamento do 

imposto e não excedida a data limite do dia 20 (vinte) do mês 

subsequente a emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e a 

ser substituída. 

§ 1º. A substituição da Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e deverá 

ser realizada obrigatoriamente por meio de função de substituição 

constante do aplicativo de geração do referido documento. 

§ 2º. Não produzirá efeitos a substituição após o início de qualquer 

procedimento fiscal. 

 
Capítulo IV 

DO NÃO RECOLHIMENTO DO ISS 
 
Art. 13 - A geração da NFS-e constitui declaração de confissão de dívida 

do Imposto Sobre Serviços - ISS incidente na operação, ficando a falta 

ou recolhimento parcial, sujeito à cobrança administrativa ou judicial. 

Parágrafo único - Sobre a parte não recolhida do ISSQN no prazo legal 

incidirão os devidos acréscimos, correção monetária, juros e multas 

estabelecidos na Lei. 

 
Capítulo V 

DAS PENALIDADES 
 
Art. 14 - Nas infrações relativas à NFS-e, aplicar-se-á multa no valor 

igual: 

I - 300 UFM para cada NFS-e não emitida ou de outro documento ou 

declaração exigida pela Administração; 

II - 300 UFM para cada emissão indevida de NFS-e tributáveis como 

isentos, imunes, ou não tributáveis; 

III - 300 UFM para cada NFS-e Municipal indevidamente cancelada; 

IV - 25 UFM por competência mensal, pela falta da Declaração de Sem 

Movimentação, no Sistema da "Declaração Eletrônica de Serviços - 

Livro Eletrônico", dos serviços tomado ou prestado; 

V - 25 UFM por descumprimento de obrigação acessória relacionada à 

NFS-e que não possua penalidade específica. 

 

Art. 15 - Aplicar-se-á multa no valor de 300 UFM, sem prejuízo de outras 

imputações fiscais, os atos tendentes a acobertar operações de 

prestação de serviços existentes, com o objetivo de: 

I - aumentar a renda para efeito de financiamentos e congêneres; 

https://calcoene.portal.ap.gov.br/
https://calcoene.portal.ap.gov.br/
https://calcoene.portal.ap.gov.br/
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II - registrar despesas ou créditos indevidos a tributos federais, 

estaduais e municipais. 

 
Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 16 - Para efeito desta Lei, entende-se por processo contencioso 

todo aquele instaurado via protocolo na Secretaria Municipal de 

Fazenda pelo contribuinte mediante pedido formal e fundamentado, 

com o objetivo de corrigir erros nos dados lançados da NFS-e. 

 

Art. 17 - A partir da vigência desta Lei, tornam-se sem efeito todos os 

regimes especiais concedidos anteriormente, ressalvados os previstos 

nesta lei. 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Fazenda, atendendo às 

peculiaridades da atividade exercida pelo contribuinte e os interesses 

da Fazenda Municipal, poderá autorizar ou dispensar regime especial 

de emissão da NFS-e. 

Art. 18 – O Poder Executivo Municipal baixará regulamento desta Lei 

no prazo de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 19 – O Poder Executivo Municipal implementará no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias a NFS-e. 

 

Art. 19 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 20 – Registre, publique e cumpra-se. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Calçoene (AP), em 29 de março de 
2021. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
GABINETE DO PREFEITO____________________________________ 
LEI Nº 349/2021 – GAB/ PMC                        DE 29 DE MARÇO DE 2021 

Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da educação - CACS/FUNDEB, em conformidade com o 

artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da lei 

Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CALÇOENE - AP, no uso de suas 

atribuições e de acordo com o disposto no art. 24, § 1° da Lei n° 11.494, 

de 20 de junho de 2007, faço saber a todos os munícipes que a Câmara 

Municipal de Calçoene Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Capitulo I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art.1º- O Conselho Municipal De Acompanhamento e Controle Social 

Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica e De 

Valorização Dos Profissionais Da Educação - CACS-FUNDEB, no 

Município de Calçoene – AP, criado nos termos da Lei nº 156/2007 de 

07/05/2007, alterada pela lei 204/2012 de 14/04/2012 e pela Lei nº 

277/2015 de 27/03/2015, em conformidade com o artigo 212-A da 

Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113 

de 25.12.2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta 

lei. 

 

Capitulo II 

Da Composição 

 

Art. 2° O Conselho será constituído por titulares, acompanhados de 

seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a 

seguir discriminadas: 

 

I) 2 (dois) representantes Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos 

um deles da Secretaria Municipal de Educação; 

II) 1 (um) representante dos professores das escolas públicas 

municipais, em efetivo exercício da função, lotados em 

estabelecimento de ensino; 

III)  1 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais; 

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

escolas públicas municipais, em efetivo exercício da função, lotados em 

estabelecimento de ensino; 

V) 2 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas 

municipais; 

VI) 2(dois) representantes da educação básica pública, sendo 1 (um) 

indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 

VII) 1(um) representante do Conselho Municipal de Educação; e; 

VIII) 1(um) representante do Conselho Tutelar.  

IX) – Integrarão ainda o CACS FUNDEB, quando houver: 

a. 2(dois) representantes de organização da sociedade 

civil 

b. 1(um) representante de escolas indígenas; 

c. 1(um) representante de escolas do campo 

d. 1(um) representante de escolas quilombolas. 

X – As organizações da sociedade civil a que se refere o inciso IX, são 

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que desenvolva 

atividade relacionada a localidade do respectivo conselho, devem 



 

wwww.calcoene.portal.ap.gov.br/diarios                                                                                                          Página 5 de 8 
 

Diário Oficial do Município de Calçoene                • Ano III Edição 198 •       Segunda - Feira, 29 de março de 2021 

atestar o funcionamento a pelo menos 1 (um) ano contado da data da 

publicação do edital e desenvolva atividades relacionadas a educação 

ou ao controle social dos gastos públicos 

 

§ 1° - Os membros de que tratam os incisos III, V e VI deste artigo serão 

indicados pelo conjunto dos estabelecimentos, após o processo eletivo 

organizado pela escolha dos indicados, pelos respectivos pares. 

§ 2° - Os membros de que tratam os incisos II e IV, serão indicados pelas 

entidades sindicais da respectiva categoria. 

§ 3° - A indicação referida no caput deste artigo deverá ocorrer em até 

vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, 

para a nomeação dos conselheiros. 

§ 4° - Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar 

vinculo formal com os segmentos que representam, devendo esta 

condição constituir-se como pré-requisito a participação do processo 

eletivo no § 1. 

§ 5° - São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

I – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins ate terceiro grau, do 

Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais; 

II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou 

controle interno dos recursos do Fundo, bem como conjugues, 

parentes consanguíneos ou afins, ate terceiro grau, desses 

profissionais; 

III – estudantes que não sejam emancipados; e. 

IV – pais de alunos que: 

a) Exerçam cargos ou funções publicas de livre 

nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo 

Municipal; ou. 

b) Prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 

Municipal. 

Parágrafo Único – Caso não haja representatividade de alguma das 

entidades representativas, no município, da sociedade civil, o cargo 

designado à mesma fica em vacância, até que suja representatividade 

própria. 

 

Art. 3° - 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 vinculo de que trata o § 3, do Art. 2°; e. 

 

III – situação de impedimento previsto no § 5, incorrida pelo titular no 

decorrer de seu mandato. 

 

§ 1° - Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de 

afastamento definitivo descrito no art. 3°, o estabelecimento ou 

segmento responsável pela indicação deverá indicar outro suplente. 

§ 2° - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram 

simultaneamente na situação de afastamento definitivo descrito no art. 

3°, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar 

novo titular e novo suplente para o Conselho do FUNDEB. 

§ 3º - Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, 

representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho 

com direito a voz. 

 

Art. 4° O mandato dos membros do Conselho do FUNDEB será de 4 

(quatro) anos, vedada a condução para o próximo mandato, a iniciar-se 

em 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do respectivo titular do 

poder executivo. 

I - O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados 

nos termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022. 

 

Capitulo III 

Das competências do Conselho do FUNDEB 

 

Art. 5° - Compete ao Conselho do FUNDEB: 

I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos 

recursos do Fundo; 

 

II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da 

proposta orçamentária anual do Poder Executivo municipal, com o 

objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 

encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 

operacionalização do FUNDEB; 

 

III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais 

mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à 

conta do Fundo; 

 

IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do 

Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder 

Executivo Municipal; 

 

V – aos conselhos incubem também, acompanhar a aplicação dos 

recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio 

ao Transporte Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas 

de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, 

receber e analisar as prestações de contas referentes a esses 

Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação 

desses recursos e encaminhando-os ao Fundo nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. 
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VI – outras atribuições que a legislação específica eventualmente 

estabeleça; 

 

Paragrafo Único – o parecer de que trata o inciso IV 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 aos Tribunais de Contas competentes, observada a 

regulamentação aplicável. 

 

 

Capitulo IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 6° - O conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-

Presidente, que serão eleitos pelos conselheiros. 

 

Parágrafo Único – Está impedido de ocupar a Presidência o conselheiro 

designado do Art. 2°, inciso I, desta Lei. 

 

Art. 7° - Na hipótese em que o membro que ocupa a função de 

Presidente do Conselho do FUNDEB incorrer na situação de 

afastamento definitivo previsto no Art. 3°, a Presidência será ocupada 

pelo Vice-Presidente. 

 

Art. 8° - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do 

Conselho do FUNDEB, devera ser aprovado o Regimento Interno que 

viabilize seu funcionamento. 

 

Art. 9° - As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas 

bimestralmente, com a presença da maioria de seus membros, e, 

extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante 

solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos. 

Parágrafo Único – As deliberações serão tomadas pela maioria dos 

membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos 

casos em que o julgamento depender de desempate. 

 

Art. 10° - O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas 

decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder 

Executivo Municipal. 

 

Art. 11° - A situação dos membros do Conselho do FUNDEB: 

 

I – não será remunerada; 

II - é considerada atividade de relevante interesse social; 

III – assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas 

atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou 

deles receberem informações;  

IV – veda, quando os conselheiros forem representantes de professores 

e diretores ou de servidores das escolas publicas, no curso do mandato: 

 

a) Exoneração de oficio ou demissão do cargo ou emprego sem 

justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de 

ensino em que atuam; 

b) Atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das 

atividades do Conselho; e.  

c) Afastamento involuntário e injustificado da condição de 

conselheiro antes do termino do mandato para o qual tenha sido 

designado. 

V – veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes 

em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta 

injustificada nas atividades escolares. 

 

Art. 12° - O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura 

administrativa própria, devendo o Município garantir infraestrutura e 

condições materiais adequadas à execução plena das competências do 

Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais 

relativos à sua criação e composição. 

 

Parágrafo Único – A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do 

FUNDEB um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como 

Secretário Executivo do Conselho. 

 

Art. 13° - O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar 

conveniente: 

 

I – apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle 

interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e 

dos demonstrativos gerenciais do fundo; 

II – por decisão da maioria de seus membros, convocar o (a) Secretário 

(a) Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar 

esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas 

do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo 

não superior a trinta dias; 

III – requisitar ao Poder Executivo, cópias de documentos referentes à: 

 

a) Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e 

serviços custeados com recursos do Fundo; 

b) Folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais 

deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação 
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básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de 

estabelecimento a que estejam vinculados; 

c) Documentos referentes aos convênios com as instituições a 

que se refere o Art. 8° desta Lei; 

d) Outros documentos necessários ao desempenho de suas 

funções; 

IV – realizar visitas e inspetoras in loco para verificar: 

a) O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas 

instituições escolares com recursos do Fundo. 

Art. 14° - Durante o prazo previsto no § 3° do Art. 2°, os novos membros 

deverão se reunir com os membros do Conselho do FUNDEB, cujo 

mandato está se encerrando, para transferência de documentos e 

informações de interesse do Conselho. 

 

Art. 15° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

  

Calçoene /AP, 29 de março de 2021. 
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