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Leis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

LEI Nº 745/2022
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO – FME E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, com base na legislação pertinente, faço saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Educação de Ourolândia – FME,
órgão responsável pela captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo
proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da área de Educação.
Art. 2º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação – FME:
I
II – recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FUNDEB;
III

– As Transferências Financeiras feitas pela Prefeitura Municipal

destinadas à Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE, mais
precisamente as Transferências provenientes das Receitas de Impostos Municipais e
das Transferências Constitucionais que são determinadas pelo Art. 212 da
Constituição Federal;
IV – Recursos provenientes de Convênios firmados com os governos Federal
e Estadual e ou qualquer outra entidade destinados ao financiamento de Atividades da
Educação no Município;
V – Demais Transferências Voluntárias repassadas pela Prefeitura Municipal
de Ourolândia para atender o custeio ou investimentos a serem promovidos pelo
Fundo Municipal de Educação.
VI– Outros Recursos quaisquer que sejam destinados e entregues ao
Município para aplicação nas Atividades de Educação.
§ 1º. Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em instituições
financeiras oficiais, em conta especial, tendo Unidade Credora o Fundo Municipal de
Educação de Ourolândia.
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§ 2º. As contas bancárias de convênios em nome do Município de Ourolândia
cujos recursos sejam destinados a Custeio ou Investimentos de ações vinculadas a
área da educação farão parte do Orçamento do FME e serão movimentadas pelo
Gestor do Fundo Municipal de Educação juntamente com o Tesoureiro Municipal ou
Secretário deFinanças.
Art. 3º. O FME será gerido pelo Titular da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte, Órgão da administração pública municipal.
Parágrafo Único. O orçamento do Fundo Municipal de Educação- FME
integrará o orçamento geral do município.
Art. 4º. De maneira especial, todas ações previstas no Orçamento Municipal
de 2018 e no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, destinadas à atender
despesas com Educação vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte passarão a fazer Parte do Orçamento do Fundo Municipal da Educação.
Art. 5º. O Titular responsável pelas atribuições do Fundo Municipal de
Educação será o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Ourolândia,
o qual terá entre outras, as seguintes obrigações:
I - Gerir o Fundo Municipal de Educação – FME, o qual juntamente com o
Conselho Municipal de Educação irá estabelecer políticas de aplicação dos seus
recursos, bem como a elaboração do PME – Plano Municipal da Educação.
II - Responder perante a Receita Federal do Brasil e demais órgãos de
controle pela gestão do órgão;
III - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no
Plano Municipal de Educação de Ourolândia;
IV - Entregar ao Conselho Municipal de Educação o Orçamento Anual do
FME, o qual deverá está em consonância com o Plano Municipal de Educação de
Ourolândia, com Plano Plurianual de Aplicação – PPA e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias- LDO;
V – Submeter ao Conselho Municipal de Educação os Demonstrativos
contábeis mensais de receita e despesa do FME;
VI – Encaminhar mensalmente à contabilidade geral do Município todos os
Processos de Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Educação, para
elaboração dos Demonstrativos e Relatórios, os quais serão também encaminhados ao
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Tribunal de Contas dos Municípios, em cumprimento às Resoluções e demais Atos
daquele Tribunal.
VII - Assinar cheques juntamente com o responsável pela Tesouraria;
VIII – Assinar digitalmente as transferências financeiras e ordens bancárias,
juntamente com o responsável pela Tesouraria;
IX - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do FME;
X - Firmar convênio, contratos e termos de ajustes, inclusive de empréstimos,
juntamente com

o

Prefeito

Municipal,

referentes

a

recursos

que

serão

administradospelo FME.
Art. 6º. São atribuições do Tesoureiro ou da pessoa responsável pela área
financeira do Fundo Municipal de Educação:
I – Preparar todos os documentos de Receitas e despesas e encaminhar
diariamente ao gestor do FME que os encaminhará no mesmo dia à Contabilidade
Municipal para processamento e elaboração dos Demonstrativos Mensais, os quais
depois de prontos serão devolvidos ao FME, que os encaminhará aos Órgãos
Analisadores e Fiscalizadores das Contas:
II – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo
referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das
receitas;
III – Manter conjuntamente com o setor competente da Prefeitura Municipal,
o controle dos bens patrimoniais sob a guarda e responsabilidade do Fundo Municipal
de Educação;
IV – Encaminhar ao Presidente do Conselho:
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) Anualmente o Inventário dos bens móveis e imóveis;
c) anualmente, o Resumo geral da Receita e Despesa do exercício financeiro,
acompanhado de Resumo dos saldos individuais de todas as contas bancárias
movimentadas pelo FME;
V – Firmar juntamente com o responsável pelo controle da execução
orçamentária e com o Prefeito Municipal todas as demonstrações mencionadas nos
itens“a” e “c” do inciso IV deste artigo e, o documento do item “b” que será firmado
juntamente com o responsável pelo Patrimônio do Município:
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VI – Manter junto à secretaria do Conselho os controles necessários dos
contratos e convênios de execução de programas e projetos do Plano Municipal de
Educação.
Art. 7º. Os recursos do Fundo Municipal de Educação- FME serão aplicados
de acordo com as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, no Orçamento
Anual aprovado pelo Legislativo Municipal em consonância com o Plano Plurianual de
Aplicação – PPA.

Art. 8º. A contabilidade do Fundo obedecerá às normas estabelecidas no
MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e todos os Relatórios
gerados pela sua gestão integrarão através de Consolidação, os da Contabilidade
Geral do Município.
Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe – Estado da Bahia, 10 de outubro de 2022.

MURILLO FERREIRA VIANA
Prefeito Municipal
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