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LEI N.º 313, DE 28 DE OUTUBRO DE 2010. 

 
 
 

“Dispõe sobre a alteração da Lei nº 239/2007 que 
criou 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, e dá outras providências.” 

 
 
  O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1º - Os dispositivos da Lei nº 239/2007 abaixo enumerados 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 2° - O CACS FUNDEB a que se refere o art. 1° é 
constituído por membros titulares, acompanhados de seus 
respectivos suplentes, conforme representação e indicação a 
seguir discriminadas: 

 
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo 

Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria 
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 

b) 1 (um) representante do Poder Legislativo 
Municipal; 

c) 1 (um) representante dos professores da educação 
básica pública; 

d) 1 (um) representante dos diretores das escolas 
básicas públicas; 

e) 1 (um) representante dos servidores técnico-
administrativos das escolas básicas públicas; 

f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da 
educação básica pública; 

g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública, um dos quais indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas; 
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h) 1 (um) representante do respectivo Conselho 
Municipal de Educação; 

i) 1 (um) representante do Conselho Tutelar; 
j) 1 (um) representante da Sociedade Civil Organizada. 

 
Art. 15 – A legislação de criação, renovação, 

regulamentação do CACS-FUNDED, deverão estar em 
conformidade com legislação federal pertinente á matéria, e 
no caso divergência será seguida a legislação federal e após 
enviado projeto de lei ao Poder Legislativo Municipal visando 
corrigir as irregularidades. 

 

  Art. 2º. Ficam acrescidos os dispositivos abaixo transcritos a Lei nº 
239/2007: 

Art. 16 – O Poder Executivo estabelece normas 
regulamentares quanto a renovação do CACS FUNDEB por 
Decreto, caso entenda necessário, as quais deverão seguir as 
orientações da Legislação Federal e das Resoluções da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação. 

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois 

mil e dez. 
 

 
 

VALERIO ORTÊNCIO SAVEDRA 
Prefeito municipal 


