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\rá-:. EMENTA: Altera a composição do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionáis da Educação -
Conselho do FUNDEB.

O PREFEITO EM EXERCíC|O DE TAMANDARÉ, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. le - O Art. 2e da Lei Municipal ne n6/2üA7 de 25 de abril de 2007, que instituiu o
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Conselho do FUNDEB no Município de Tamandaré, passa a vigorar corn a seguinte redação,
atendendo o Artigo 2e, inciso 4p da Portaria ne 48L, de L1 de outubro de 20L3, do FUNDEB.

'Art. 2e - O Conselho do FUNDEB será constituído par onze (71) membros titulores,
acompanhados de seus respectivos supl.entes conforme representoçõo e índicoçõo a seguir
discriminados:

l) 2(dois) representantes do Poder Executiva Municipal dos quois pelo menos
l(um) do Secretoria Municipol de Educaçõo ou órgão educocional equivalente;

ll) 1 (um) representante dos professores da educação básico público;
lll) l(um) representonte dos diretores das escolas básicos públicas;

lV ) l(um) representante dos servidores técnico-administrotivos das escolas básicos
públicas;

2(dois) representantes dos pais de alunos da edacação bôsics pública;
l(um) representante do Conselho Tutelar;
2(dois) representantes dos estudantes do educoção básica pública, sendo l(um)
indicodo pela entidade de estudantes secundaristas."

Vlll) L (um) representonte do Conselho Municipol de Educação.

Art.2e - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3e - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal ne

265120A9 de 23 de abrilde 2009.

Tamandaré, 16 de outubro de 2015.
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