
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
Secretaria Municipal da Educação e Cultura

Edital  01/2021

Dispõe sobre o Processo Seletivo para a escolha dos Conselheiros que integrarão o novo

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

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) - Biênio 2021-

2022.

A Secretaria Municipal da Educação e Cultura no uso de suas atribuições legais, torna

público para conhecimento dos representantes de organizações da sociedade civil do município

de Franco Rocha, o Edital de Processo Seletivo Público destinado a escolha dos Conselheiros

que  integrarão  o  novo  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de

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

Educação (FUNDEB), de que trata os Art. 33 e Art. 34, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 14.113,

de 25 de dezembro de 2020.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Compete ao CACS-FUNDEB

a) Realizar o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência

e a aplicação dos recursos do Fundo.

b) Elaborar parecer das prestações de contas dos recursos do Fundo conforme os pro-

cedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regula-

mentação aplicável;

c) Supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária

anual do Poder Executivo, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo

tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a

operacionalização do FUNDEB;

d) Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Na-

cional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do Programa de Apoio aos

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA e,
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ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a

formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o enca-

minhamento deles ao FNDE.

1.2. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Po-

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

membros.

1.3. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria, e incumbirá ao Município

garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competên-

cias do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à

criação e à composição do respectivo conselho.

1.4. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:

I. Não é remunerada;

II. É considerada atividade de relevante interesse social.

1.5. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos termos desta

lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.

2. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

2.1. Este Edital tem por objetivo escolher dois conselheiros titulares e seus respectivos su-

plentes representantes de organizações da sociedade civil.

2.2. As organizações da sociedade civil a que se refere o item 2.1:

I. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos

da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II. Desenvolver atividades direcionadas à localidade do respectivo conse-

lho;

III. Devem atestar seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da

data de publicação de edital;

IV. Desenvolvem  atividades  relacionadas  à  educação  ou  ao  controle  dos
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gastos públicos;

V. Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho

ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso;

2.3. São impedidos de integrar o conselho:

I. Titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-prefeito e de Secretário Muni-

cipal, bem como de seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até

o terceiro grau;

II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consul-

toria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle

interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguí-

neos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;

III. Exerçam cargos ou unções de livre nomeação e exoneração no âmbito

dos órgãos do respectivo Poder executivo gestor dos recursos; ou

IV. Prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo em que

atuam o respectivo conselho.

3. DAS INSCRIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do e-mail elaine.tuon@fran-

codarocha.sp.gov.br e obrigatoriamente dentro do prazo estipulado;

3.2. O prazo para realização das inscrições através do e-mail informado será das 8 horas do

dia 29/04/2021 até às 17horas do dia 05/05/2021 (horário de Brasília);

3.3. Para confirmação das inscrições os interessados deverão:

I. Preencher e anexar a ficha de inscrição (Anexo Único deste edital);

II. Anexar cartão CNPJ da Organização;

III. Anexar Estatuto da Organização;

IV. Anexar Ata de Eleição dos membros da organização.

3.4. Não haverá inscrições de forma presencial;
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3.5. Não haverá possibilidade de inscrições após o prazo estipulado neste Edital;

3.6. A Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Franco da Rocha não se responsabiliza

por fatores de ordem técnica que impeçam a realização da inscrição;

3.7. As informações fornecidas na ficha de inscrição e o seu correto preenchimento são de

responsabilidade do candidato. Caso não seja devidamente preenchido e/ou estiver in-

completo, a inscrição será passível de indeferimento.

3.8. A análise dos documentos apresentados será realizada pela Secretaria Municipal da Edu-

cação e Cultura ouvida a Secretaria Adjunta dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania;

3.9. Os inscritos que não se enquadrarem nos critérios estabelecidos no item 2 serão elimina-

dos;

3.10. Dia 10/05/2021 divulgaremos nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de

Franco da Rocha, a lista dos pré-candidatos à eleição do conselho;

3.11. Caso haja mais inscrições do que vagas haverá votação através de Assembleia que

acontecerá dia 11/05/2021, às 17h, com divulgação de link da reunião no e-mail indica-

do na ficha de inscrição e publicada nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal

de Franco da Rocha.

3.12. Não tendo interessados inscritos às vagas no CACS para os representantes da socie-

dade civil, estas não serão preenchidas;

3.13. A votação será mediante votos de cada categoria.

4. DOS RESULTADOS

4.1. Os resultados serão divulgados na página Prefeitura Municipal de Franco da Rocha no

dia 12/05/2021;

Franco da Rocha, 29 de abril de 2021.
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ANEXO ÚNICO

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO 

Nome da organização:

CNPJ da organização:

Nome do candidato membro/representante da organização:

CPF do candidato:

Cargo ocupado na organização:

Endereço:

Telefone/celular:

E-mail:

Data de nascimento: _____/______/____________

                              Rua Cinco de Maio, 97, Vila Maggi – Telefone: (11) 4800-7900

CEP 07850-300 Franco da Rocha/SP – h'p://www.francodarocha.sp.gov.br


