
Gabinete do 
Prefeito 
CNPJ: 04.414.9:51/0001-85 

JUSTIFICATIV A 

PENAFORTE, 18 DE MARCO DE 2021. 

Senhor(a) Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de encaminhar, por intermedio de Vossa Excelencia, a 
elevada deliberacao dessa Nobre Camara Municipal, o Projeto de Lei n° 006/2021 que 

institui o novo Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de 

Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais 

da Educacao (CACS/FUNDEB). 

Como e do Conhecimento de Vossa Excelencia e demais pares que 

compoem esta augusta Casa Legislativa, na data hist6rica de 25 de dezembro de 2020, 

foi aprovada e sancionada a Lei Federal 14.113 que regulamenta o Fundo de 

Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais 

da Educacao (Fundeb ), instituido pela Emenda Constitucional n° 108 de 26 de agosto de 

2020. 

A instituicao do Novo FUNDEB, agora de forma permanente, 

representa uma grande conquista para a educacao publica brasileira, de modo especial 

para a educacao publica municipal, ente com maior responsabilidade quanto a oferta da 

Educacao Basica e, contrariamente, com menor capacidade de 

investimento/financiamento pr6prio. 

Entretanto, para a efetiva implementacao da nova Lei do FUNDEB, 

faz-se necessaries alguns ajustes na legislacao municipal, dentre eles a aprovacao de Lei 
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dos Profissionais da Educacao (CACS/FUNDEB), adequando-o as mudancas e 

exigencias introduzidas pela nova lei supracitada. 

Deste modo, encaminhamos a presente Minuta de Lei, 

cuidadosamente elaborada aos auspicios da Lei 14.113/2020, atendendo aos novos 

dispositivos e fonnato disciplinado pela referida Lei, para conhecimento e apreciacao 

dos nobres vereadores que compoem o Poder Legislativo Municipal de Penaforte. 

Assim, como podem verificar, 

Considerando o prazo maximo estabelecido de apenas 90 dias, a partir 

da entrada em vigor da Lei que regulamenta o novo Fundo, ou seja, 01 de janeiro de 

2021, para instituicao do novo Conselho do FUNDEB, que encerra-se no pr6ximo dia 

31 de marco do corrente ano; 

Considerando que ate o presente momento estavamos aguardando a 

publicacao do Decreto que regulamentaria a referida Lei, o que ainda nao ocorreu; 

Considerando o tempo que se fara necessario para articular todos os 

segmentos para escolha/indicacao dos seus representantes; 

Considerando o tempo que tambem sera demandado para elaboracao e 

publicacao em Diario Oficial da nomeacao dos seus novos membros; e por ultimo 

Considerando o tempo que ainda se fara necessario para inserir toda a 

documentacao dos novos membros do referido Conselho no SIMEC/FNDE, o qual as 

vezes apresenta eventuais inconsistencias e demora na tramitacao intema. 

Vimos encarecidamente solicitar a apreciacao e aprovacao da referida 

Lei, em imperioso REGIME DE URGENCIA URGENTISSI.lVIA, sob pena de, ao 

nao atendennos aos prazos estabelecidos pela referida Lei, tenhamos o 

comprometimento do repasse dos recursos do referido Fundo ao Municipio, 

inviabilizando o pagamento <las despesas da Secretaria da Educacao, em especial da 

Folha de Pagamento dos seus Servidores (Professores e Funcionarios), considerando 

que os recursos do Fundeb representam cerca de 90% dos recursos totais da Educacao 

Municipal. 

Convicto do compromisso de todos os nobres Vereadores para com a 

Educacao Municipal de Penaforte, bem como da responsabilidade como representantes 
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dos interesses da populacao e da sensibilidade para a gravidade da urgencia desta 

situacao, contamos com a especial colaboracao de todos. 

Na oportunidade, apesar da gravidade da cnse da pandemia que 

enfrentamos no momenta, o Secretario Municipal da Educacao se coloca a inteira 

disposicao desta honrosa Tribuna, para esclarecer e elucidar eventuais questoes e/ou 

duvidas de forma presencial ou virtual. 
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