
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 54.256/17 Ap. 54.886/17 (capa) 
LEI Nº 7.059. DE 24 DE ABRIL DE 2.018 
Cria o Fundo Municipal para Fomento da 
Educação do Município de Bauru -
FUNFEB e detennina outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

§ 1• 

§ 2· 

§ 3º 

Art. 2º 

CAPÍTULO 1 
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE 

Fica criado o FUNDO MUNICIPAL PARA FOMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU -
FUNFEB. 

O FUNDO tem como objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros para fomento das atividades de: 
preparação e capacitação de recursos, para modernização de equipamentos e rede tisica da Secretaria 
Municipal da Educação, inclusive para a construção e ampliação das Unidades de Ensino. 

A duração do FUNDO é indetcnninada e fica condicionada à efetiva e documentada aplicação à sua 
finalidade. 

O FUNDO fica vinculado à Secretaria Municipal da Educação. 

CAPÍTULO li 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Seção 1 
Das Receitas Financeiras 

Constituirão receites do FUNDO: 

1 - recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e instituições públicas e privadas; 

li - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, de pessoas flsicas e de entidades 
nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais; 

Ili - transferências governamentais; 

IV - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei vier a estabelecer~ 

V - receitas de aplicações financeiras oriundas de recursos do FUNDO, realizadas na forma da Lei; 

VI - os recursos oriundos das obrigações legais de terceiros decorrentes de concessões onerosas efetuadas 
pela municipalidade; 

VII - outras receitas legalmente instituidas; 

VIII - aquelas originárias do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA, e 

IX - transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Seção li 
Da Contabilização e da Movimentação das Contas do Fundo 

Art. 3° Será obrigatória a abertura de conta remunerada em instituição bancária oficial, para gerenciar os recursos 
carreados ao FUNDO, bem como as despesas com o mesmo, sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL 
DE FOMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU - FUNFEB. 

Parágrafo único. A conta prevista no capul deste artigo será movimentada pelo presidente do Conselho Diretor e pelo 
tesoureiro do FUNDO. 
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An. 4° 

An. 5° 

Art. 6° 

§ Iº 

§ 2' 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5' 

As receitas orçamentárias e cxtraorçamentárias vinculadas ao FUNDO serão obrigatoriamente transferidas 
mensalmente para a conta especial indicada no art. 3°. 

Seção Ili 
Da Aplicação dos Recursos 

Os recursos do FUNDO serão aplicados em: 

1 - financiamento total ou parcial de programas. projetos e serviços na área de Educação; 

11 - amortização total ou parcial de empréstimos legalmente constituídos para o financiamento dos 
investimentos na área de Educação; 

Ili - aquisição, recuperação e manutenção de equipamentos e material permanente, serviços, material de 
consumo e outras despesas necessárias ao desenvolvimento e implantação dos serviços na área de 
Educação; 

IV - construção e ampliação da rede tisica da Secretaria Municipal da Educação, com prioridade na 
construção de escolas de Educação Infantil, Creches e Pré-escolas, para atendimento parcial ou 
integral, para que a oferta de vagas seja compatfvel com atendimento completo da demanda, com 
inclusão de estimativa do incremento populacional e respectivo aumento do número de usuários. 

CAPÍTULO Ili 
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 

Seção 1 
Do Conselho Diretor 

O FUNDO serâ administrado por um Conselho Diretor composto por sete membros titulares e sete membros 
suplentes, nomeados por Decreto do Chefe do Executivo. 

O Conselho Diretor será presidido pelo Secretário Municipal da Educação, devendo indicar os seguintes 
membros: 

1 - um integrante da Divisão de Gestão de Finanças da Secretaria Municipal da Educação na qualidade 
de Tesoureiro do FUNDO; 

11- um professor de cada nfvel do ensino público municipal (educação infantil, ensino fundamental, 
educação especial e educação de jovens e adultos), que serão dispensados de suas atividades para 
participar das reuniões como membros; 

Ili - um representante da ârea administrativa da Secretaria Municipal da Educação, como secretário do 
FUNDO. 

O Conselho Municipal de Educação será representado por um membro, oriundo da comunidade, indicado 
pelo Presidente do respectivo conselho, para compor o Conselho Diretor. 

Os conselheiros nomeados exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos 
uma única vez. por igual perfodo, excetuado o constante do inciso 1 que será substitufdo na vacância do 
cargo. 

O Conselho Diretor reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente, na última sexta-feira de cada mês e, tantas 
vezes quanto necessário, extraordinariamente, desde que, convocados com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência pelo Presidente do FUNDO. 

Compete ao Conselho Diretor: 

J - administrar e promover o cumprimento das finalidades do FUNDO; 

li - analisar e aprovar as receitas oriundas do rol exposto no Art. 2°; 
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§ 6' 

P' 

§ 8" 

§ 9' 

An. 7° 

§ Iº 

§ 2' 

§ 3' 

§~o . ' 

UI - administrar a arrecadação da receita e o seu recolhimento à conta do FUNDO; 

IV - encaminhar, mensalmente, ao Conselho Fiscalizador, balancete financeiro do mês imediatamente 
anterior; 

V - prestar esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos do FUNDO quando solicitados; 

VJ - aprovar as propostas técnicas de expansão e manutenção da Rede Ffsica da Secretaria Municipal da 
Educação no Município de Bauru, bem como, aquisição de equipamentos. 

O presidente do Conselho Diretor scrâ o representante legal do FUNDO. 

É vedada a remuneração, a qualquer titulo, pelo exercício da função de Conselheiro do FUNDO. sendo tais 
atribuições consideradas como serviços relevantes prestados à Comunidade, podendo-se emitir oficialmente 
documentação referente à condição exercida. 

A escolha dos suplentes segue a mesma forma dos titulares e estes substituirão os titulares na ausência 
justitticada por pcrlodo especifico ou definitivamente, na impossibilidade de pennanência do titular. 

Em questões levadas à votação, todos os integrantes do Conselho Diretor terão direito à participação, 
entretano, se houver empate, o desempate será proferido pelo Presidente do Conselho. 

Seção 11 
Do Conselho Fiscalizador 

Os recursos financeiros do FUNDO serão fiscalizados por um Conselho Fiscalizador, com titulares e 
suplentes para os respectivos cargos, nomeados por Decreto Municipal, composto pelos seguintes 
representantes: 

I - um representante da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, indicado pelo Secretário de 
Economia e Finanças, assim como o respectivo suplente; 

li - um representante da OAB, indicado pelo Presidente da OAB, Subseção Bauru, assim como o 
respectivo suplente; 

III - um representante do Conselho Municipal de Educação, oriundo da sociedade civil, indicado pelo 
Presidente do respectivo Conselho, assim como o respectivo suplente. 

A presidência e a secretaria do Conselho Fiscalizador serão exercidas por um dos seus integrantes, escolhidos 
por votação entre os próprios conselheiros. 

Os conselheiros nomeados exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos 
uma única vez, por igual período. 

O Conselho Fiscalizador reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente e, tantas vezes quanto necessário, 
extraordinariamente, desde que, convocados com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência pelo Presidente 
do Conselho Fiscalizador. 

Compete ao Conselho Fiscalizador: 

1 - fiscalizar a arrecadação da receita e o seu recolhimento à conta do FUNDO; 

li • fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDO pelo Conselho Diretor; 

Ili - publicar os balancetes mensais do FUNDO no Diário Oficial de Bauru; 

IV - apreciar, aprovar e encaminhar à Câmara Municipal de Bauru, até o quinto dia útil da primeira 
quinzena de cada quadrimestre, o balancete financeiro do FUNDO. 
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§ s• 

§ 6º 

Art. 8° 

Art. 9" 

Art. 10 

É vedada a remuneração. a qualquer lftulo, pelo exercício da função de Conselheiro do FUNDO, sendo tais 
atribuições consideradas como serviços relevantes prestados à comunidade, podcndo~se emitir oficialmente 
documentação referente à condição exercida. 

Havendo empate nas decisões do Conselho Fiscalizador, o voto de desempate será proferido pelo Presidente 
do Conselho. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Conselho Diretor do FUNDO poderá expedir 
operacionalização desta lei. 

As despesas decorrentes com a im lantação do 
próprias, suplementad~Cêssário. 

Esta Lei entra eni vigor na data de sua public~çao. 
,. 

I 

/ 

ias visando a perfeita execução, aplicação e 

correrão por conta de dotações orçamentárias 

ETTA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de~C:o:m~un;i;ca;ç~ã~o~e~D~o;c~~~;~~~~;~;es!l1a data. 

AFl PINHEIRO 
EPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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