
LEI MUNICIPAL 838 DE 15 DE MAIO DE 2009. 
  

QUE ALTERA LEI MUNICIPAL N.º 733 DE 15 DE 

MARÇO DE 2007, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO - CONSELHO DO FUNDEB. 

 
ARI CANDIDO BATISTA, Prefeito Municipal De Nova Olímpia-MT, no uso de suas atribuições e de 

acordo com o disposto no art. 2º, inciso iv da portaria N.º 430, de 10 de dezembro de 2008, do fnde, faço 

saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

 
 

Art. 1º. O Artigo 2.º da Lei Municipal N.º 733 de 15 de março de 2007, passará a viger com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 2º. O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por no mínimo 11 (onze) membros 

titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir 

discriminados”: 

I) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da 

Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 

II) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 
III) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
IV) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas; 

V) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
VI) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo 1 (um) indicado pela 

entidade de estudantes secundaristas. 

VII) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação; 
VIII) 1 (um) representante do Conselho Tutelar; 
 
§ 1º. Os membros de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, deste artigo serão indicados 

pelas respectivas representações após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos 

respectivos pares. 

§ 2º - ..........................................................................; 

§ 3º - ..........................................................................; 

§ 4º - ..........................................................................;  

§ 5º - ..........................................................................: 

I - ...............................................................................;  

II - ..............................................................................; 

III - .............................................................................;    

a) - .............................................................................;  

b) - .............................................................................; 

IV Estudantes que não sejam emancipados.” 

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial a Lei Municipal N.º 744 de 08 de maio  de 2007. 

 
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e nove. 

 
ARI CANDIDO BATISTA 

 


