
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DO 
CACS/FUNDEB, QUADRIÊNIO 2023-2026

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

conferidas por Lei, em consonância com a Lei Federal nº 14.113 de 25 de 

dezembro de 2020, Portaria FNDE nº 481/2013, alterada pela Portaria FNDE 

nº. 207/2019, e o disposto na Lei Municipal nº. 209/2021, CONVOCA todos os 

professores, diretores, servidores técnico-administrativos, pais de alunos da 

rede municipal de ensino, bem como os estudantes da educação básica 

pública, estudantes secundaristas e representantes da sociedade civil, para 

participarem do processo eleitoral de composição do referido Conselho, 

quadriênio 2023/2026.

01 - DA COMPOSIÇÃO, DO MANDATO E DOS REQUISITOS 
1.1. O Conselho será constituído por 14 (quatorze) 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 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, se houver; 



g) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, indicado por seus pares; 

h) 2 (dois) representante organizações da sociedade civil, se houver; 

i) 1 (um) representante das escolas indígenas;

j) 1 (um) representante das escolas do campo.

1.2. O período de mandato dos conselheiros eleitos se dará de 01/01/2023 a 

31/12/2026. 

1.3. Os conselheiros deverão guardar vínculo formal com os segmentos que 

representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à 

participação no processo eletivo. 

1.4. Serão aceitas as organizações da sociedade civil para fins de composição 

do Conselho: 

a) que sejam pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos 

termos da Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014; 

b) que desenvolvam atividades direcionadas ao Município de Itupiranga/PA; 

c) que estejam em funcionamento há pelo menos 01 (um) ano contado da data 

de publicação deste edital, mediante declaração firmada por seu representante; 

d) que desenvolvam atividades relacionadas à educação ou ao controle social 

dos gastos públicos; e 

e) que não figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho 

ou como contratadas da Administração do Município de Itupiranga/PA a título 

oneroso. 



1.5 - Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação 

estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz. 

2 - DOS IMPEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA 

2.1. São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 

I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e 

do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais; 

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 

que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos 

recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 

terceiro grau, desses profissionais; 

III - estudantes que não sejam emancipados; e 

IV - pais de alunos que: 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no 

âmbito do Poder Executivo Municipal; ou 

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. 

3 - DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL

3.1. Os interessados serão inscritos, até as 18h00 do dia 06 de janeiro de 

2023, por meio do preenchimento de Ficha Cadastral disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpbl-
UHBycw1GacbvIN2df2zTmCY1gAWxUZKGBfCae8oiYg/viewform?usp=sf_link

3.2. Os segmentos disponíveis para inscrição são: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpbl-UHBycw1GacbvIN2df2zTmCY1gAWxUZKGBfCae8oiYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpbl-UHBycw1GacbvIN2df2zTmCY1gAWxUZKGBfCae8oiYg/viewform?usp=sf_link


I. Alunos das escolas básicas públicas maiores de 18 ou emancipados, 

podendo ser alunos do Ensino Regular ou da Educação de Jovens Adultos;

II. Estudantes da educação básica pública secundarista; 

III. Representantes de organizações da sociedade civil; 

IV. Representantes de diretores das escolas básicas públicas. 

3.2.1. Os segmentos não listados acima terão seus representantes indicados 

no dia da reunião mencionada no item 3.5, pelas entidades representativas de 

cada segmento. 

3.3. A escolha de cada segmento se dará pelos seus respectivos integrantes, 

da seguinte forma: 

I. nos casos das representações dos órgãos municipais, pelos seus dirigentes; 

II. nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, 

pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, com 

votação entre os respectivos pares; 

III. nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades 

sindicais da respectiva categoria; 

IV. nos casos de organizações da sociedade civil, em votação virtual na forma 

do item 3.5. 

3.4. A divulgação das inscrições deferidas será feita no site da Prefeitura 

Municipal de Itupiranga/PA no dia 09 de janeiro de 2023. 



3.5. Os candidatos elegíveis do segmento Diretores, deverão comparecer em 

reunião presencial para eleição dentro do seu respectivo segmento, a ser 

realizada no dia 11/01/2023 a partir das 10h, na E.M.E.I.F. Jarbas Gonçalves 

Passarinho; os candidatos elegíveis do segmento pais de alunos da rede 

municipal de ensino e representantes da sociedade civil, deverão comparecer 

em reunião presencial para eleição dentro do seu respectivo segmento, a ser 

realizada no dia 11/01/2023 a partir das 16h, na E.M.E.I.F. Jarbas Gonçalves 

Passarinho; já os candidatos elegíveis do segmento estudantes da educação 

básica pública e estudantes secundaristas, deverão comparecer em reunião 

presencial para eleição dentro do seu respectivo segmento, a ser realizada no 

dia 11/01/2023 a partir das 10h, na E.E.E.F.M. Professora Albertina Barreiros. 

3.6. Caso não haja inscritos no respectivo segmento, os interessados poderão 

comparecer na reunião e se candidatar. 

4 - DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 

4.1. O resultado da eleição será divulgado no site da Prefeitura de 

Itupiranga/PA até o dia 12 de janeiro de 2023. 

4.2. Todos os Conselheiros, eleitos e indicados, do CACS/FUNDEB (titulares e 

suplentes) deverão comparecer no Auditório da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, no dia 13 de janeiro de 2023 às 10h para posse e eleição 

de Presidente e Vice-Presidente do CACS/FUNDEB para o Quadriênio 2023-

2026.

4.3. A composição do Conselho (titulares e suplentes) com a indicação do seu 

respectivo mandato será objeto de Decreto a ser expedido pelo Poder 

Executivo e publicado no site da Prefeitura de Itupiranga/PA. 

Itupiranga/PA, 26 de dezembro de 2022. 



ARTUR DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação

Portaria nº. 13/2022 - PMI


