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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL N° 006/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DE

ASSEMBLEIA

GERAL

DE ELEIÇÃO

DO

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACSFUNDEB), PERÍODO 2021/2022

A Secretaria Municipal de Educação, em cumprimento aos dispositivos da Lei
Municipal N° 544/2021, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação,
Professora Lurdinéia Almeida Guimarães, CONVOCA, por meio do presente edital,
a comunidade escolar para a Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA de escolha dos
membros Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACSFUNDEB), para o mandato de dois anos, 2021/2022, a realizar-se no Colégio
Municipal Deputado Jonival Lucas da Silva, situado A Av. José Corgosinho de
Carvalho Filho, Centro, nesta cidade de Andorinha - Bahia, no dia 28 de iunho do
corrente ano, As 09:00horas, atendendo aos protocolos sanitários em razão da
pandemia do Coronavirus/Sars-Cov2 e ao disposto neste edital.
1. Em consonância com a Lei Federal de n° 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, o
processo eletivo a realizar-se na data supra, destina-se a escolha dos representantes
da comunidade escolar, sendo um membro Titular e seu respectivo Suplente, para
formação do CACS-FUNDEB, conforme abaixo descrito:
I - Membros titulares, na seguinte conformidade:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da
Secretaria Municipal de Educação;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do
Município;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas
básicas públicas do Município;
e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica
pública do Município;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do
Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes
secundaristas;
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g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal n° 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente- indicado por seus
pares;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
j) 1 (um) representante das escolas do campo;
II - Membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um suplente,
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho,
que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
§ 10. Para fins da representação referida na alínea "i" do inciso I do "caput" deste artigo,
as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes condições:
I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Andorinha - BA;
Ill - estar em funcionamento há, no minim, 1 (um) ano da data de publicação do
edital;
IV- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos
gastos públicos;
V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou
como contratada pela Administração a titulo oneroso.
§ 2°. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea "f' do
inciso I do "caput" deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as
reuniões do conselho, com direito a voz.
§ 3°.De acordo com a Lei Federal de n° 14.113 de 2020, artigo 34, §5° e Lei Municipal
n° 544/2021, art. 4°, são impedidos de integrar o CACS -FUNDEB:
- cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais;
tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria e consultoria
que prestem serviços relacionados a administração ou controle interno dos
recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até
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terceiro grau, desses profissionais;
iii

a)

— pais de alunos que:
Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no

âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal ou
b)

Prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

2. Os representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, serão indicados,
através de processo eletivo organizado pelos respectivos pares, a ser realizado no
Colégio Municipal Deputado Jonival Lucas da Silva, situada a Av. José Corgosinho de
Carvalho Filho, Centro, nesta cidade de Andorinha - Ba, no dia 28 de junho do corrente
ano, as 09:00horas.
I - A representação de que trata a alínea "f", do inciso I do item I deste Edital,
deverá ser de alunos maiores de idade ou emancipados.
II — O resultado da eleição dos representantes descritos no caput deste item
deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação, até o final do dia 28
de junho

de 2021, através do e-mail (semecandorinha@yahoo.com.br),

informando titular e suplente, nome completo sem abreviações de cada indicado,
n° do RG e CPF, e ainda, com o envio da ata da eleição;
3. Os Representantes escolhidos por indicacão do segmento, em

estrito

cumprimento ao disposto no art. 2°, § 3° da Lei Municipal n° 544/2021 e art. 34, § 2°,
inciso Ill, da Lei Federal n° 14.133/2020, representantes de professores, servidores
técnico-administrativos e representantes das escolas de campo, deverão ter seus
nomes indicados por estes, por meio do SISPUMA, via oficio direcionado a Secretaria
Municipal de Educação,através do e-mail semecandorinha@yahoo.com.br, informando
titular e suplente, nome completo sem abreviações de cada indicado, n° do RG e CPF,
até o dia 25 de junho de 2021 e, ainda, com o envio da ata da eleição;
4. A eleição dos representantes de organizações da sociedade civil sera realizada
no dia e local descritos no preâmbulo deste Edital, devendo a escolha se dar entre as
organizações da sociedade civil previamente inscritas como eleitoras
§ 1°. A inscrição referida no caput será realizada através do e-mail da Secretaria de
Educação do Município (semecandorinha©yahoo.com.br), das 08 as 16 horas, entre
os dias 21 a 25 de junho de 2021, através da entrega dos seguintes documentos:
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I — requerimento de inscrição para participar da eleição do CACS-FUNDEB,
assinado por seu representante legal (Anexo I);
li - Declaração de que a entidade desenvolve atividades no Município de
Andorinha, relacionadas a educação ou ao controle social dos gastos públicos
(Anexo I);
III — cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
IV - copia do estatuto da organização, registrada em cartório, no caso de
associação civil;
V - copia da ata da reunião que elegeu a atual representação legal da entidade,
registrada em cartório;
VI - indicação de representantes, titular e suplente, que participarão da
Assembleia de Eleição (Anexo I);
VII - cópia de documento de identidade oficial com foto dos representantes, titular
e suplente, que participarão da Assembleia de Eleição;
VIII — Indicação dos representantes que serão submetidos a eleição, para compor
o CACS-FUNDEB (Anexo I) — somente se houver indicação;
IX - declaração de que não figura como beneficiária de recursos fiscalizados pelo
CACS-FUNDEB ou como contratada da Administração a titulo oneroso (Anexo l).
§ 2°- A participação como eleitora dispensa a apresentação dos documentos previstos
nos incisos VIII e IX deste artigo.
§ 3°. Cada organização inscrita poderá votar em 02 (dois) candidatos: um titular e um
suplente;
§ 4°. A Comissão Eleitoral constituída por portaria competente deverá lavrar a
respectiva Ata, na qual deverá constar a relação das organizações inscritas, bem como
do resultado da escolha dos Representantes que comporão o CACS-FUNDEB.
§ 5°.A Ata da Eleição, uma vez lavrada, lida e aprovada, sera encaminhada para
publicação no Diário Oficial do município.
5. As 11 horas do dia 28 de junho de 2021 todos os Representantes que comporão
o CACS-FUNDEB, inclusive os eleitos nesta data, deverão se reunir no Colégio
Municipal Deputado Jonival Lucas da Silva, situado a Av. José Corgosinho de Carvalho
Filho, Centro, nesta cidade de Andorinha — Bahia, para eleição da mesa diretora
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(Presidente, Vice-Presidente e Secretário) do novo Conselho ocorrerá após a reunião
da formação do Conselho, através de escolha entre os membros.
6. 0 presente Edital obedecerá ao seguinte cronograma:
CRONOGRAMA
21/06 a 25/06 de 2021

25/06/2021

Inscrição da Sociedade Civil interessada em participar da
escolha de representantes para compor o CACS —
FUNDEB;
Envio de informações pelo SISUMA à Secretaria de
Educação do Município, acerca dos representantes
escolhidos, na forma do item 3 este Edital;
Eleição dos representantes dos diretores, pais de alunos
e estudantes;
Eleição dos representantes
sociedade civil;

28/06/2021

de

organizações

da

Envio de informações 6 Secretaria de Educação do
Município, acerca dos representantes dos diretores, pais
de alunos e estudantes escolhidos em eleição realizada
no forma do item 2 deste Edital;
l a Reunião do CACS-FUNDEB, para escolha da sua mesa
diretora

30/06/2021

Publicação no Diário Oficial dos integrantes do CACSFUNDEB do Município de Andorinha

7. Os casos omissos referentes a este Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral.

Secretaria Municipal de Educação de Andorinha — Bahia, 21 de junho de 2021.

LURDINEIA
MEIDA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Educação de Andorinha
Decreto n° 003/2021
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ANEXO I — REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO:

CNPJ:

Data do Registro:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que a entidade acima identificada atende ao § 10 do
item 1 do Edital de convocação de Assembleia Gera EXTRAORDINÁRIA para
escolha dos membros Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb
(CACS-FUNDEB), publicado no Diário Oficial do Município de Andorinha em 21 de
junho de 2021.
.Andorinha, Bahia,

de junho de 2021.

Assinatura Representante Legal
DADOS DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUE PARTICIPARA
REPRESENTANDO A ENTIDADE COMO ELEITORA:
Nome
RG:

CPF:
Endereço:
Telefone
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A ORGANIZAÇÃO SOCIAL APRESENTARÁ CANDIDATOS PARA COMPOR O
CACS- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA?( )sim ( )não.
Se SIM, identificar representantes que concorrerão 6 composição do CACS —
FUNDEB:
INSCRIÇÃO VAGA TITULAR DO CACS - FUNDEB
Nome do concorrente A vaga Titular:
RG

CPF

Telefone

End:

Função na Organização Social:
INCRIÇÃO VAGA SUPLENTE DO CACS - FUNDEB
Nome do concorrente à vaga Suplente:
RG

CPF

Telefone

End:

Função na Organização Social:

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA IMPEDIMENTO DOS CANDIDATOS (somente se
apresentar candidatos)
Declaro para os devidos fins que os candidatos inscritos concordaram com a
inscrição acima, bem como que não preenchem qualquer dos impedimentos
previstos no art. 4° da Lei Municipal n° 544/2021 e do art. 34,§ 5° da Lei Federal n°
14.113/2020.
Andorinha, Bahia,

de junho de 2021.

Assinatura Representante Legal

DOCUMENTOS APRESENTADOS ANEXOS A ESTE REQUERIMENTO:
( ) cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica
(CNPJ);
( ) cópia do estatuto da organização, registrada em cartório, no caso de associação
civil;
( ) cópia da ata da reunião que elegeu a atual representação legal da entidade,
registrada em cartório;
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) cópia de documento de identidade oficial com foto dos representantes, titular e
suplente, que participarão da Assembleia de Eleição;

Declaro, sob as penas da lei, a veracidade das informações e dos documentos
apresentados, anexos a este requerimento de inscrição.
.Andorinha, Bahia,

de junho de 2021.

Assinatura Representante Legal
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(Presidente, Vice-Presidente e Secretário) do novo Conselho ocorrerá após a reunião
da formação do Conselho, através de escolha entre os membros.
6. 0 presente Edital obedecerá ao seguinte cronograma:
CRONOGRAMA
21/06 a 25/06 de 2021

25/06/2021

Inscrição da Sociedade Civil interessada em participar da
escolha de representantes para compor o CACS —
FUNDEB;
Envio de informações pelo SISUMA à Secretaria de
Educação do Município, acerca dos representantes
escolhidos, na forma do item 3 este Edital;

Aaaks

Eleição dos representantes dos diretores, pais de alunos
e estudantes;
Eleição dos representantes
sociedade civil;
28/06/2021

de

organizações

da

Envio de informações à Secretaria de Educação do
Município, acerca dos representantes dos diretores, pais
de alunos e estudantes escolhidos em eleição realizada
no forma do item 2 deste Edital;
la Reunião do CACS-FUNDEB, para escolha da sua mesa
diretora

30/06/2021

Publicação no Diário Oficial dos integrantes do CACSFUNDEB do Município de Andorinha

7. Os casos omissos referentes a este Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral.

Secretaria Municipal de Educação de Andorinha — Bahia, 21 de junho de 2021.
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