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PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.973/2021 

 

DISPÕE SOBRE A 

REESTRUTURAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDO 

DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

CACS – FUNDEB E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação CACS-FUNDEB, criado nos 

termos da Lei Municipal nº 1.274/2007, fica reestruturado 

de acordo com as disposições desta lei. 

 

Art. 2º - O CACS-FUNDEB tem por finalidade o 

acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB, 

competindo-lhe: 

 

I – elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos 

dos Fundos; 

 

II – supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da 

proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer 

para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento 

dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 

operacionalização dos Fundos; 

 

III – acompanhar a aplicação dos recursos federais 

transferidos à conta do Programa Nacional 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, 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 encaminhamento deles ao FNDE; 

 

IV – atualizar o regimento interno, observado o disposto 

nesta lei. 

 

Parágrafo Único. O parecer mencionado no inciso I deste 

artigo deve ser disponibilizado ao Poder Executivo 

Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do 

prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder 

Executivo aos órgãos de controle. 

 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação CACS – FUNDEB será 

constituído por: 

 

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, dos quais 

pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação; 

 

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica 

pública; 

 

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 

públicas; 

 

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-

administrativos das escolas básicas públicas; 

 

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 

básica pública; 

 

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica 

pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de 

estudantes secundaristas; 

 

g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de 

Educação (CME); 

 

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado por 

seus pares; 

 

§1º Integrará ainda o conselho municipal, quando houver: 

 

I - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 

civil; 

 

II - 1 (um) representante das escolas indígenas; 

 

III - 1 (um) representante das escolas do campo/rurais; 

 

IV - 1 (um) representante das escolas quilombolas. 

 

§2º Os membros do conselho serão indicados até 20 (vinte) 

dias antes do término do mandato dos conselheiros 

anteriores, da seguinte forma: 

 

I - nos casos das representações dos órgãos municipais e das 

entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes; 

 

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos 

e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou 

entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em 

processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos 

pares; 
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III - nos casos de representantes de professores e servidores, 

pelas entidades sindicais da respectiva categoria; 

 

IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em 

processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a 

participação de entidades que figurem como beneficiárias de 

recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da 

Administração a título oneroso. 

 

§3º Para fins da representação referida no inciso I do §1º 

deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão 

atender os seguintes requisitos: 

 

I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014; 

 

II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 

respectivo conselho; 

 

III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 

(um) ano contado da data de publicação do edital; 

 

IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao 

controle social dos gastos públicos; 

 

V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados 

pelo conselho ou como contratadas da Administração da 

localidade a título oneroso. 

 

§4º 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. 

 

§5º São impedidos de integrar o CACS-FUNDEB: 

 

I – titulares dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e de 

Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 

 

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 

assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados 

à administração ou ao controle interno dos recursos do 

Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou 

afins, até o terceiro grau, desses profissionais; 

 

III - estudantes que não sejam emancipados; 

 

IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que: 

 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 

exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou 

 

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal. 

 

Art. 4º - Compete ao Chefe do Poder Executivo designar, 

por meio de portaria específica, os integrantes dos CACS-

FUNDEB, em conformidade com as indicações previstas 

nesta lei. 

 

Art. 5º - O presidente do CACS-FUNDEB será eleito por 

seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de 

ocupar a função o representante do Poder Executivo 

Municipal. 

 

Art. 6º - A atuação dos membros do CACS-FUNDEB: 

 

I - não é remunerada; 

 

II - é considerada atividade de relevante interesse social; 

 

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar 

sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 

exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as 

pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 

informações; 

 

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de 

professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, 

no curso do mandato: 

 

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa 

causa ou transferência involuntária do estabelecimento de 

ensino em que atuam; 

 

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das 

atividades do conselho; 

 

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de 

conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha 

sido designado; 

 

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de 

estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, 

atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.  

 

Art. 7º - O mandato dos membros do CACS-FUNDEB será 

de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo 

mandato. 

 

Parágrafo Único. O primeiro mandato dos Conselheiros do 

CACS-FUNDEB, nomeados nos termos desta lei, terá 

vigência até 31 de dezembro de 2022, conforme previsão 

contida no Art. 42, §2º da Lei Federal nº 14.113/2020. 

 

Art. 8° - Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB 

exercer as funções de acompanhamento e controle até a 

assunção dos novos conselheiros. 

 

Art. 9° - As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas: 

 

I - ordinariamente, na periodicidade definida pelo regimento 

interno, respeitada a frequência mínima mensal; 

 

II - extraordinariamente, quando convocadas pelo 

Presidente ou mediante solicitação, por escrito, de, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros. 

 

Art. 10 - A fim de se adequar ao disposto nesta Lei, bem 

como na Lei Federal nº 14.113/2020, o regimento interno do 

CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

publicação da portaria mencionada no Art. 4º desta Lei. 

 

Art. 11 - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.274/2007 e 

demais disposições em contrário. 
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 

da Paraíba, em 07 de Junho de 2021. 

 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 

Prefeito Constitucional 

 

 

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 

COMUNICADO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

CONTRATAÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA RITA, PB, DE UMA AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE PARA REALIZAR ESTUDO, 

PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, 

CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, 

INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO 

EXTERNA, COMPRA DE MÍDIA E DISTRIBUIÇÃO 

DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER O PRINCÍPIO 

DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, 

DE PROMOVER À VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, 

DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS 

OU INSTITUIÇÕES, OU DE INFORMAÇÃO O 

PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO O 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E 

DE OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE 

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO RELATIVOS À 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, A CRIAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS 

DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTINADAS 

A EXPANDIR OS EFEITOS, EM CONSONÂNCIA 

COM AS NOVAS TECNOLOGIAS, A PRODUÇÃO E A 

EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS OU MATERIAL 

CRIADO PELA CONTRATADA 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público que a 

sessão para abertura de proposta e habilitação da empresa 

9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA, ocorrerá dia 15 de 

junho de 2021, às 09:30, na sede da CPL. 

 

Santa Rita - PB, 10 de Junho de 2021 

 

MARIA NEUMA DIAS – Presidente/CPL 

 

 

COMUNICADO 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 

PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA 

VERÔNICA E RUA SEM NOME 01, LOCALIZADAS 

NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA/PB. 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público o 

resultado da habilitação da licitação em epígrafe. Empresas 

HABILITADAS: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-

ME, KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA e RESOLVE CONST. E SERV. ELÉTRICOS 

EIRELI-ME. Empresas INABILITADAS: A3T 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, LA 

ENGENHARIA E LOCAÇÕES e PJF ALMEIDA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. O teor do 

Parecer encontra-se à disposição dos interessado na sede da 

CPL. Comunica também que a partir da data desta 

publicação fica aberto o prazo de cinco dias úteis para a 

interposição de recurso. 

 

Santa Rita - PB, 10 de junho de 2021 

 

MARIA NEUMA DIAS 

Presidente – CPL/PMSR 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 181/2021 

Processo Administrativo nº 072/2021 

Pregão Eletrônico nº 021/2021 

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 

Contratada: MOR COMERCIO DE MAQUINAS E 

VEICULOS EIRELI 

CNPJ: 29.889.808/0001-53 

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores 

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 

(TRATOR AGRICOLA) PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO 

MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. 

Valor R$: 161.000,00 

Vigência: Até o exercício financeiro 

Data da Assinatura: 09/06/2021 

EMERSON FERNANDES A. PANTA 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 184/2021 

Processo Administrativo nº 019/2021 

Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021 

Contratante: Prefeitura de Santa Rita/PB, através da 

Secretaria Municipal de Educação 

Contratada: MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 

CNPJ: 32.653.386/0001-27 

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB.  

Valor R$ 64.170,00 

Vigência: Até o final do exercício financeiro de 2021, 

considerado da data de sua assinatura 

Data da Assinatura: 04/06/2021 

EDILENE DA SILVA SANTOS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

 


