
ESTADO DO AMAPÅ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO SEMED MAZAGÃo 

EDITAL N2 001-CAcS/FUNDEB, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 

DISPÖE SOBRE O PROCESSO ELETIVO PARA 

ESCOLHA DOS CONSELHEIROS, 
REPRESENTANTES 

DAS ORGANIZAÇÖES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE 

INTEGRARAO O NOVO CONSELHO0 DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MAZAGÃO-AP 

(CACS-FUNDEB/MZG). QUADRIÊNI0 2023/2026. 

O Secretário Municipal de Educação de Mazagão-AP, no uso das atribuições conferidas pelo 

decreto ne 013-E2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público o presente EDITAL para Processo 

Eletivo, com objetivo de regulamentar o processo eleitoral para escolha de representantes de 

Diretores de Escola, Professores, Servidores técnico administrativos, Pais ou responsáveis de 

estudantes da rede municipal de educação, Estudantes e Organizações da Sociedade Civil, que 

irão compor o Conselho o novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (CACS-FUNDEB), de que trata o artigo 33 e o inciso lll, do artigo 34, da Lei Federalng 

14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei Municipal 416/2022. 

1. DAS DISPOSIÇðES PRELUMINARES 

1.1 0 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do 

Municipio de Mazagão - CACS-FUNDEB/AP, tem por finalidade proceder ao acompanhamento 

e ao controle social sobre a distribuição, a transferência ea aplicação dos recursos do Fundo, 

com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da Administração 

Pública. 

1.2 Serão eleitos representantes dos seguintes segmentos: 

1.2.1-01 (um) representante titular de diretores da educação básica pública municipal; 

1.2.2 02 (dois) representantes titulares dos pais ou responsáveis de estudantes da rede 

municipal de ensino; 

1.2.3 -02 (dois) representantes titulares de estudantes da rede municipal de ensino e: 
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1.2.4. Havendo candidatura, 02 (dois) representantes titulares de organizações da sociedade 

civil atuantes no municipio. 

1.2.5 Nos casos de representantes dos diretores, pais de alunos estudantes, pelo conjunto dos 

estabelecimentos ou entidades de âmbito Municipal, conforme o caso, em processo seletivo 

organizado para esse fim, pelos respectivos pares. 

1.3. Compete ao CACS-FUNDEB: 

I Elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único, do 

artigo 31, da Lei Federal n 14.113, de 2020; 

II-Supervisionar o censo escolar ea elaboração da proposta orçamentária anuais, objetivando 

concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticose 

financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo; 

Il- 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 

prestações de contas referentes a esses Programas, com a formulação de pareceres conclusivos 

acerca da aplicação dos recursos e o encaminhamento deles ao Fundo Nacional de 

PEJA e, ainda, receber e analisar as 

Desenvolvimento da Educação -FNDE; 

IV-Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais 

do Governo Federal em andamento no Distrito Federal; 

V- Receber e analisar as prestações de contas referentes aos Programas referidos na letra "c" 

e "d" do item 1.2 deste Edital, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses 

recursos e encaminhando-os ao FNDE; 

VI - Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 

relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

VIl-Atualizar o regimento interno. 

1.4 A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição 

Federal, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundo, serão 

exercidos pelo CACS-FUNDEB. 

1.5 O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à 

prestação de contas dos recursos do Fundo. 

1.6 0 Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder 

Executivo local e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. 

1.7 0 Conselho não contará com estrutura administrativa própria, e incumbirá à Administração 

Pública garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das 
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competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos 

à criação eà composição do respectivo Conselho. 

1.8 A atuação dos membros do CACS-FUNDEB: 

1-não é remunerada; 

I-é considerada atividade de relevante interesse social; 

I1 assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou 

prestadas em razão do exercicio das atividades e sobre as pessoas que Ihes confiarem ou deles 

receberem informações. 

1.9 De acordo com o artigo 49 da Lei Complementar ne 990, de 2021, o mandato dos membros 

do CACS-FUNDEB é de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato. O 

primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos termos deste Edital, é 

iniciado em 1° de janeiro do terceiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo, tendo 

vigência até 31 de dezembro de 2024. 

2. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

2.1 Considerando a transparência no processo de escolha dos membros do CACS/FUN 

Quadriênio 2023/2026, fica instituída a Comissão Eleitoral, com o objetivo de acompanhar e 

B, 

fiscalizar todo o processo, inclusive para analisar, publicar, emitir parecer e impugnar, as 

inscriçõese resultados das eleições e apurar os votos. 

2.2 A Comissão Eleitoral será composta pelos membros abaixo identificados: 

2.1.1 Presidente: 

2.1.2 Vice-presidente: 

2.1.3 Membro Auxliar: 

2.3 As Organizações da Sociedade Civil a que se refere o item 2.1: 

- são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal ne 

13.019, de 31 de julho de 2014; 

Il- desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo Conselho; 

I1 devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de 

publicação do Edital; 

V-desenvolvem atividades relacionadas àà educação ou ao controle social dos gastos públicos; 
v - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB Ou como 

contratada pela Administração a título oneroso. 

Pon 
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2.4 Os membros da Comissão Eleitoral ficam impedidos de concorrer como Conselheiro no processo de 

escolha dos membros do CACS/FUNDEB, quadriènio 2023/2026, para os segmentos identificadosno 

tem 2.4 deste Edital. 

2.S Este Edital tem o objetivo de escolher os conselheiros representantes das seguintes categorias: 

1-01(um) titular e 01 (um) suplente representante dos diretores das escolas básicas públicas; 

-02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
Il1-02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes representantes dos estudantes da educação básica pública, 
V-02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes representantes de organizações da sociedade civil. 

2.6 Para os demais segmentos, serão expedidos oficios ao Poder Executivo, Conselho Municipal de 

Educação, Conselho Tutelar e à Entidade Sindical, para que os respectivos órgãos efetuem suas 

indicações (titular e suplente) através de oficio, até o dia 30/12/2022. 

2.7 Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB: 

o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e parentes 

consanguineos ou afins, até o terceiro grau; 

I-o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem 
serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como 

conjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau; 

ff-estudantes que não sejam emancipados; 

V-pais/responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos 

do Poder Executivo; 

b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. 

V- Na hipótese da desistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá 

acompanhar reuniðes do Conselho com direito a voz. 

VI-O Presidente do Conselho Municipal será eleito por seus pares em reunião do colegiado, 
sendo pedido de ocupar a função de representante do governo de gestor de recursos do fundo 

no âmbito do municipio de Mazagão 

3. DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

3.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir do preenchimento do formulário disponível nos 
Anexol e l, e entregue à Secretaria Municipal de Educação. 
3.2 As inscrições deverão ser realizadas, obrigatoriamente, dentro do prazo estipulado. 
3.3 0 prazo para realização das inscrições é até as 13 horas do dia 22 de dezembro de 2022, conforme cronograma, no Anexo ll. 
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3.4 Não haverá possibilidade de inscrições após o prazo estipulado neste Edital. 

3.5 Os resultados das entidades inscritas seräo divulgados no dia 23 de dezembro de 2022 ate 

as 13 horas. 

4. DO PROCESSO ELETIVo 

4.1 As Organizaçðes da Sociedade Civil inscritas no processo eletivo da escolha dos 

representantes no CAS-FUNDEB serão convocadas para participar, no dia 23/12/2022 as 09:00h 

na Escola Municipal Domingos Valente Barreto, localizado na Rua Hildemar Maia, s/n, 
Bairro Bom Jesus, Mazagão e segunda chamada as 09h15min. da Assembleia do Processo de 

Eleição, quando serão escolhidos, por aclamação, os titulares e suplentes, conforme consta no 

item 2.1. 

4.2 0 resultado final do Processo eletivo dos representantes das Organizações da Sociedade 

Civil, será publicado na página da Prefeitura de Mazagão no dia 01 de janeiro de 2023. 

4.3 O candidato que discordar do resultado poderá interpor recurso das 08h00m às 17h00m do dia 

28/12/2022, por meio do e-mail: semedmz@outlook.com 

4.4 O resultado final, após análise dos recursos, será publicado na página da Prefeitura Municipal de 

Santo Amaro da Imperatriz no dia 01/01/2023, até às 18 horas. 

ianoel Stuza dos Santos Secretário Municipal de Educaçãoli Decreto n'013/2021-GABPiiz 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇ À Secretaria de Municipal de Educação de Mazagão-AP, Pelo 

presente, inscrita no CPF sob o 

n estabelecido(a) 
_(endereço completo), Estado UF CEP 

Telefone E-mail requer a 

inscrição no chamamento público para indicar 2 (dois) representantes para a composição do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorizaç�o dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB) no âmbito 

do municipio de Mazagão-AP, no segmento de Organização da Sociedade Civil, declarando estar 

dente e de acordo com as normas previstas no Edital de convocação. Declaro, ainda, sob as 

penas da lei, a veracidade dos dados e dos documentos apresentados para a inscrição. 

Mazagão-AP,. de dezembro de 2022 

Nome dofa) Presidente ou representante legal 

RG: 

CPF 
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DECLARAÇAO DE REPRESENTANTES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇAO 
A Secretana Municipal de Educacão de Mazagão-AP, Declaro titular e suplente abaixo 

descriminados como indicações da (nome da 

OEdnizaça0), para representar esta entidade na Assembleia de Eleição das Organizações da 

ocedade Civil para compor o Consetho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (CACS-FUNDEB) no âmbito do municipio de Mazagão, no segmento de Organizaç�o 
da Sodedade Civil: 

Titular: 
RG: 

CPF: 

Suplente: 
RG: 

CPF: 

Mazagão-AP, de dezembro de 2022 

Nome do(a) Presidente ou representante legal 

RG: 

CPF: 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA 
23/12/2022 Prazo final para inscriçðes 

28/12/2022 Divulgação de resultado 

02/01/2023- Assemblela de processo de eleição da Diretoria 

02/01/2023 -Resultado final 


