
HICPAL Os eTURA 

PREFEITURA DE 

MOZARLANDIA MOZARLANDI Nasce uma nova maneira de governar ADM. 2021-2024 
Msace uma nova maneire do governar ESTADO De GOIÁS 

L.EI NO 939/2021, DE 23 DE JUNHO DE 2021. 

CERTIOAO 

CERTIFICO que presente exvediente fo "Dispoe sobre a criação do Fundo 
puol cauo ro quadro ofcal de avisas desta 

Municipal,d� Educação -FME, e dá outras 

Ovdencias." 
Prefeiturs unicrpal, na forma da Le. 

Diesse Alves Bispo 
Secretário de Administração 

o PREFETo MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA, Estado de Goiás, 

no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei cria o Fundo Municipal de Educação (FME) no 

âmbito do Municipio de Mozarlândia (GO), órgão responsável pela captação e 

aplicacão de recursos para o financianmento das ações da área de educação 

basica 

Art. 20 Fica criado o Fundo Municipal de Educação (FME), de 

natureza financeira, destinado a suportar a execução financeira, sendo 

insirumento de captação e aplicaçáo de recursos, o qual tem como objetivo criar 

condicões financeiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação, 

manutenção e ao desenvolvmento das ações da Educação Infantil, coordenadas 

no atendimento de despesa total, ou parcial, pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esportes e Lazer. 

Art. 3 - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação 

FME: 

ICréditos orcamentários que lhe forem destinados pelo Estado 

de Goiás; 

II Auxilios, doaçõces, subvenções, contribuições, transferências,

acordos e ajustes; 

orasnumezevasmineram 
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UNICIP4 
PREFEITURA DE DE 

MOZARLANDIAA 
MOZARLANDIA Nasce uma nova maneira de governar ADM. 2021-2024 

ESTADO DE 0OIASs Nasce uma nova maneira de governar 

samamanearsa 

I Rendimentos e acrésc1mos provenientes de aplicacôes no 
mercado financeiro de saldos disponiveis nas suas contas bancárias; 

Retorno dos financiamentos concedidos sob a forma de 

cnmpréstimos reembolsáveis; 

V-Recursos provenientes de conv�nios celebrados nos åmbitos 

federal, estadual e municipal; 

VI-Outras rendas eventuais extraordinárias que, por disposiç�o 
legal ou sua natureza, Ihe forem destinadas; 

VII- Dotações orçamentárias do Municipio e recursos adicionais 
que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercicio; 

VIl Transferência voluntária nos âmbitos federal, estadual e 
municipal; 

IX Produto de convêniós firmados com outras entidades 
financeiras e outras instituições de incentivo à educação; 

X- Saldos de exercicios anteriores; 

XI - Outros recursos que lhe venha a ser legalmente destinados. 

S1°-Os recursos que compõem o Fundo serâo depositados em 

instituições financeiras, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal 

de Educação (FNE) de Mozarlândia (GO 

S 20 As contas bancárias de convenios em nome do Municipio 

de Mozarlandia (GO), cujos recursos sejam destinados à manutenção de acôes, 

servicos e obras vinculadas a área da educação serão geridas pelo Fundo 

Municipal de Educação. 

Art. 40 -0 Fundo Municipal de Educação de Nozarländia (GO 
será gerido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. 

orgão da administração pública municipal, através de seu Secretário Munic1pal, 

juntamente com um tesoureiro ou com o Secretário de Finanças. 
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HICIPAL D 
PREFEITURA DE 

¢ETORA, 

MOZARLANDIA MOZARLANDIA Nasce u uma nova maneira de governar ADM. 2021-2024 
Nasce ume nova maneira de governar STADO De G0IAs 

Parágrafo Unico. O orçamento do Fundo Municipal de Educaçào 

do Municipio de Mozarlandia (GO) integrará o orçamento geral do Municipio.

Art. 50 São atribuições do Sccretário Municipal de Educação de 

Mozarlandia: 
IGerir o Fundo Municipal de Educação - FME e estabelecer 

politicas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal 

de Fducacão, 

II-Responder pela gestão do órgão perante a Receita Federal do 

Brasil e demais orgàos de controle e fiscalização; 

III Acompanhar; avaliar e decidir sobre a realização das ações 

previstas no Plano Municipal de Educação de Mozarländia; 

IV Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de 

aplicação a cargo do FME, em consonància com o Plano Municipal de Educação 

de Mozarlândia e com a Lei de Diretrizes Orçamentårias - LDO; 

Submeter ao Conselho Municipal de Educação as 

demonstraçoes contábeis mensais de receita e despesa do FME;

VI-Encaminhar à contabilidade geral do Municipio e ao Tribunal 

de Contas as demonstrações mencionadas no inciso anterior 

VIIAssinar documentos financeiros juntamente com o 

responsável pela Tesouraria quando for o caso 

VII Assinar digitalmente as iransferências financeiras e 

ordens banc árnas, juntamente com o responsávei pela Tesouraria; 
IN- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do FME; 

X Firmar convénio, contratos e termos de ajustes, inclusive de 

Cmpréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que 

serão administrados pelo FME 
NI - Oulras atividades que se fizerem necessárias para o bom 

funcionamento do fundo. 
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Art. 60 São arribuiçoes do Tesoureiro ou da pessoa responsdiel 

pela área financeira do Fundo Mlunicipal de Educação: 

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a 

serem apresentadas na Assembleia Geral, encaminhando-as, posteriormente, a 

Secretaria Municipal de Finanças do Municipio; 

Il - Manter os controles necessários à execução orçamentaria do 

Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas c a0s 

recebimentos das receitas; 

IIl - Manter em coordenação com o setor competente d 

Prefeitura Municipal, o controle dos bens patrimoniais destinados ao Conselho 

Municipal de Fducaç�ão; 

IV Encaminhar ao Presidente do C'onselho: 

a) mensalnmente, as dermons1raçöes de recetas e despesas 

b) semestralmente, os inventários de bens materiais, moveis e 

imóveis; 
c)anualmente, o balanço geral do Fundo; 

- Firmar com o responsável pel0 controle da execuçào 

orçamentária, as demonstraçöes mencionadas no inciso IN deste artigo; 

VI - Apresentar, mensalmente, análise e projeção da utihzacão 

dos recursos do Fundo bem como sua avaliaçä0 econömico-tinanceira apuruda 

nas respectivas demonstraçöes; 

VII Manter junto à secretaria do Conselho os rontroles 

necessários dos contratos e convenios de execução de programas e projetos do 

Plano Municipal de Educação. 

Art. 70 A receita apurada pelo Fundo Municipal de Educ.do 

(FME) destina se a programas, atividades e financiamentos: 

I Promoçao, apoio, incentivoe patrocinio de atividades igadas 

à rede de ensino municipal 
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MOZARLANDIÄ Nasce uma nova manelra de governar ADM. 2021-2024 

Neece uma nova manelra de govemer 
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II- Programas, projetos E atividades educacionais realizados ou 

lpoiados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer que 

promo am o desenvolvimento do ensino aprendizagem no Município de 

Mozarlândia (GO). 

Apoio, desenvolvimnento, execução e avaliação de planos, 

projetos e programas de estudos, pesquisas, capacitação, aperfeiçoamento 

profissionalização de recursos humanos necessários à execução dos programas

e acdes e outros que scjam aprovados pela Secretaria Municipal de Educaç�ão. 

Cultura, Esportes e Lazer; 

I Ampliação do acesso da população às ações de educação no 

Municipio; 
-Prestar apoio à elaboração e inmplementação do Plano 

AJunicipal de Educação; 

I Promoção, apoio e incentivo às ações de ampliação e 

implementação de vagas para Educação; 

VII Programas, projetos e atividades educacionais que 

promov am o desenvolvimento do ensino aprendizagem da Educação Infantil; 

T1 Apoio a promoção, difusão e realização de ações e eventos 

escoläres nas unidades escolares do Mlunicipio; 

IX Construção, reforma, restauração, adequaçã0, aquisiçào ou 

locação de imóveis necessários à implantação e implementação da Educação 

Infantil; 

X- Realização de atividades necessårias ao funcionamento da 

Educacão lnfantik; 
Xl Aquisição de materiais didático-escolares diversos para a 

manutençào das unidades escolares municipais; 

XII-Financiamento total ou parcial de programas de 

atendimento e projetos constantes do Plano Municipal de Educação; 
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MOZARLANDIAA 
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XIlI Aquisição de material permanente e de consumo e de 

outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos 

aprovados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer; 

IX Programas para a melhoria da qualidade de ensino e 

aumento do níivel de escolaridade da populaç�o 

- Cursos de aperfeiçoamento, capacitaçãoe requalificaç�o dos 

professionais da educação; 

XI - Gestão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar PNAE; 
XII - Gestão dos recursos do Programa Nacional de Transporte 

Escolar PNATE; 

XIII Gestão dos recursos dos demais programas financiados 

pelo FNDE 
XIV - Gestão dos recursos repassados pela Secretaria Estiadual 

de Educação; 

X Demais financiamentos de órgãos públicos ou priv ados 

destinados à área de educaç�ão básica do municipio de Mozarlândia. 

Art. 8° A mov imentaçåo dos recursos financeiros do Fundo 

Municipal de Educação deverá ser feita por meio de conta corrente aberta em 

instituições financciras oficiais. 

Art. 9° - 0 repasse de recursos para as escolas poderà ser 

efetivada pelo FME, de acordo com critérios estabelecidos pela Seeretaria 

Municipal de Educaçâo e apreciação do Conselho Municipal de Educação. 

Art. 10 Nenhuma despesa será realizada sem a necessara 

utorização prévia do Ordenador de Despesas. 
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MUNIC APAL De 
PREFEITURA DE ANDIA 

ETRA 

MOZARLANDIA 
MOZARLANDIA Nasce uma nova maneira de governar ADM. 2021-2024 
Nasce uma nova manelra de governar 

ESTADO DE GOIAS 

Parágrafo Unico. Para os casos de insuficiéncia e omissõrs 

financeiras poder�o ser utilizados os créditos adicionais, suplementares e 

especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Poder Executivo 

Municipal. 
Art. 11 As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal 

de Educação serão submetidos à apreciaç�o do Conselho Municipal de Educação 

- CME e do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvovimento da Educação Básica e de Valorizaçào dos 

Profissionais da Educação, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente de 

forma analiítica ou ainda em consonância com a legislação vigente. 

Art. 12-O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada 

e ficam autorizadas as alterações orçamentárias e financeiras necessárias ao 

cumprimento desta Lei. 

Art. 13 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

regulamentar a presente Lei, mediante Decreto. 

Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mozarläândia - GO, Estado de 

Goias, 23 de junho de 2021. 
Nalter Aleixo 

andia- 

efeno Municipal 

1/2024 

VALTERALEIXO Mo 

Prefeito Municipal 
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