ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAT'ÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
tei Municrpal

n" 050r'94, 22r'O4l1 994

LEt N. 56220í8 , de í9 de dezembÍo de 20í8

"Dispõe sobre a Ciaçáo do Fundo
Municipal de Educeçáo - FME e dá
outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIÁS, EStAdO dE GOiáS,
APROVA e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

'l'-

Fica cÍiado o Fundo Municipal de EducaÉo (FME) de
Palestina de Goiás (GO), órgáo Íesponsável e incumbido pela câptaÉo ê aplicaçáo de
recursos, que têm por objetivo proporcionaÍ recursos e meios paía o financiamento e

Art.

custeio das açôes da área de Educáçáo.

Art. 20- Constituirão recêitas do Fundo Municipal de Educação

-

FME:

llllltlVVVlVll§

recursos provenientes de convênios c€lebrados no âmbito Íederal e estadual;
transferência voluntária no âmbito Íederal e estadual,
produto de convênios Ílrmados com outras entidades Ílnanceiras e outras
instituiçôes de incentivo à Educação lnfantill
dotaçoes orçamentárias do município e recursos adicionais que a Lei
estabelecer no transcorrer de cada exeÍcicio;
resultantes de aplicaçÔes financeiras,
quaisquer recursos destinâdos à área dâ educaÉo;
oriundas de convênios e acordos firmados com órgãos e instúuiçÕes públicas
e pÍivadas e outras entidades financeiras.

10- Os recursos que compõem

o Fundo, seráo depositados em instituiçóes oÍiciais,

ém conta especial sob a denomrnaçâo
Goiás.

-

Fundo Municipal de EducaÉo de Palestina de

§ 20- As contas bancárias de convênios em nome do municipio de Palestina de Goiás,
ãujos recursos sejam destinados à manutenção de açôes, serviços e obras vinculadas
a área da educação serão geridas pelo Fundo Municipalde Educaçào
Art. 3'- O FME será gerido pela Secretaria Municipel de EducâÉo,
órgào da admrnistraçáo pública municrpal, através de seu(sua) secretário(a) municipal,
juÀtamente com um tesoureiro ou SêcretáÍio Municipal dê Finanças' sob a orientaçáo
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do Conselho Municipal de Educaçáo

Parágrafo Ún,cor O oÍçamento do Fundo Municipal de EducaÉo
orçamento geral do municiPio.

-

FME integrará o

Art.40- Sáo atÍibuições do Secretário Municipal de Educ€ção de
Palestina de Goiás:

FME e estabelecer políticas de
Municipal de EducâÉo
Municipal de
aplicáÇão dos seus recursos em conjunto com o Conselho
EducaÉol
dos Íecursos
Acompanhar, supervisionar e zelar peta boa e regular aplicação
do Fundo,
e
Responder perante a Receita Federal do Brasil e demais óÍgãos
óÍgãoi
instituiçÕes de controle e Íiscalização do ensino, Pela gestão do
pÍevistas no
Acomjanhar, avaliar e decidir sobre a ÍeahzaÉo das açoes
Plano Municipal de Educação de Palestina de Goiás;
Plano Municrpal de
Observar as normas e orientações consubstanciadas no
EducaÉo e as emanadas do Conselho Municipal de Educaçãoi

l-

Gerir

llllllVV-

-

o Fundo

Vl-SubmeteraoconselhoMunicipaldeEducaçáooplanodeaplicaçáoacârgo

Vlll-

de Palestina
do FME, em consonância com o Plâno Municipal de Educação
de Goiás e com a Lei de Oiretrizes Orçamentárias - LDO;
contábeis
Submeter ao conselho Municipal de Educaçáo as demonstraçóês
mensais de rec€ita e despesa do FME;
de Contas as
Encaminhar à contabilidade geral do município e ao Tribunal

lX-

Assinar cheques

Vtl-

demonstÍaçóes mencionadas no inciso anterior'

e

digitalmente

es transferências financeiÍas e

oÍdem

banc'árias em coniunto com o Secretário de Finanças;
do FME;
Ordenar a emissão de empenhos e pagamenlos das despesas

X-

xl-Firmarconvênio,contratosêtermosdeâjustes,inclusivedeempréstimos,
juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão

Xll-

administÍados Pelo FME;
de Educaçáo;
Preslar contas dos recursos consignados ao Fundo Municipal

Art. 5o- São atribuiçôes do Tesoureiro ou da pessoa responsável
pela áÍea Íinanceira do Fundo Municipal de Educaçáo'

lll-

a serem
PreparaÍ as demonstraçÕes mensais da Íeceita e despesas
posteriormente à
apresentadas na Assemblera Geral, encaminhando-as'
Secretaria Municipal de Finançás do municipio;
do FME referente
Manter os controles necessários à execução oÍçamentária
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a empenhos, liquidaçáo e pagamento das despesas e aos recebimentos das
receilas.
Manter em coordenaÉo com o setoÍ competente da Prefeitura Municipal, o
controle dos bens patrimoniais destinados ao Conselho Municipal de
Educáçâo,
Encaminhar ao Presidenle do Conselho Municipal de Educação:

lI-

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) SemestÍalmente, os inventários de bens materiais, móveis e imóveis;
c) Anualmente, o balanço geraldo Fundo Municipalde Educaçáo.

V-

Firmar com

Vl-

demonstraçóes mencionadas no inciso lV deste artigo,
Apresentar, mensalmente, análise e proJeÉo da utilizaÇáo dos recursos do
Fundo Municipal de Educaçáo, bem como sua avaliação econômico-

Vll-

o

responsável pelo controle da execuÉo orçamentária, as

Ílnancêira apuÍada nas respectivas dêmonstraçÕes,
Manter junto à Secretaria do Conselho Municipal de Educação os conlroles
necesúrios dos contratos e convênros de execuÉo de programas e projetos
do Plano Municipal de Educação.

Art. 60- Os recursos do Fundo Municipal de ÉducaÉo

-

FME serão

aplicados em:

lll-

Cursos de aperfeiçoamento e capacitaÉo dos professores;
Programas para a melhoria da qualidade de ensino e aumento do níYel de
escolaridade da populaçáo;
a superaÉo das
DemocratrzaÉo da gestão da educâçáo pública
desigualdades sociais e regionais no que tange ao acesso, permanência e
sucesso do aluno na escola;
Financiamenlo total ou parcial de programas e projetos da educ€ção,
Educâçáo óÍgão da
desenvolvidos pela Secretaria Munrcipal
Administração Pública Municipal, responsável pela execução da politica da

e

llllV-

de

educaÉo neste município.
Art. 7o- O íepasse de Íecursos para as escolas será efetivada pelo
FME, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e
apreciaçáo do Conselho Municipalde EducaÉo.

Art. 8o- As contas e os relâtórios do geslor do Fundo Municipal de
Educação sêráo submetidos à aprecração do Conselho Municipal de Educaçáo - CME,
mensalmente, de ÍoÍma sintética e, anualmente de forma analítica.
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de

Art. 9q A contabilidade do Fundo obedecerá às normas brasileiras

contabilidade

e

todos os relatórios geÍados para sua gestáo integrará

a

contabilidade geral do municipio.

Parágrafo Único:Fica autorizado o setor de contâbilidade a providenciar os respectivos
registros do Fundo Municipal de EducaÉo de Palestina de Goiás junto aos órgãos
Federais e Estaduais e em outros necessários ao bom e legal Íuncionamento do
Fundo.

Art. 10o- Os recursos consignados na Lei de Orçamento para o
exercicio de 20'19, à Unidade Educaçáo e Projetos e Atividades vinculados à
EducaÉo, ficam transferidos para o Fundo Municipalde Educaçáo.

Art. 11'- É o Chefe do Poder Executivo autorizado a pÍomover as
adaptaçóes complementares, necessáÍias ao pleno funcionamento do FME - Fundo
Municipalde Educaçáo.

AÍt. 12" Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicaçao,

revogadâs as disposições em contráÍio.

GABINETE

DO

PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO

iiAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO, SEDE DO PODER EXECUTIVO EM PALESTINA OE
cOlÁS, Estado de Goiás, aos í9 dias do mês de dezembÍo de 2018.
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