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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de  contas.

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

        Pça. Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

LEI N. ° 181 – DE 08 DE MARÇO DE 2010.

“Estabelece a Política Municipal de Cultura, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação, cria o Conselho Municipal de
Cultura, institui o Fundo Municipal de Cultura e dá outras provi-
dências.”

          O Prefeito Municipal de Brejolândia Estado da
Bahia Sr. Edézio Nunes Bastos, no uso de suas atribuições
legais faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 – A Política Municipal da Cultura e do Desporto,
em consonância com o disposto na  Constituição Federal (
art. 215 e 216), na Constituição Estadual (art.
269,270,271,272,273,274 e 275), onde garante a todos  o
pleno exercício dos direitos culturais, respeitando o conjunto
de valores de cada cidadão e considerando a essencialidade
da expressão cultural e objetivando a garantia de desenvolvi-
mento dos habitantes do Município de Brejolândia, mediante
a valorização de suas culturas e diversidades.

Art. 2 -  Para os fins previstos na presente entende-se
por:

I – Cultura: necessidade de expressão e comunicação
do homem, no espaço onde vive e convive com outros ho-
mens;

II - Conjunto de princípios, os quais poderão servir de
elementos de referência para sua instituição:

a) Diversidade das expressões culturais;
b) Cooperação entre os agentes públicos e priva-

dos atuantes na área da cultura;
c) Complementaridade nos papéis dos agentes cul-

turais;
d) Transversalidade  das políticas culturais em re-

lação a outras políticas públicas;
e) Autonomia dos entes municipais e das institui-

ções da sociedade civil;
f) Democratização dos processos decisórios e do

acesso ao fomento, aos bens e serviços;
g) Descentralização articulada e pactuada da ges-

tão, dos recursos e das ações;
h) Diálogo e Transparência das políticas públicas

de cultura;
i) Integração e interação das políticas, programas,

projetos e ações desenvolvidas.
III – Em uma visão antropológica podemos definir cultura

como a rede de significados que dão sentido ao mundo que
cerca um individuo, ou seja, a sociedade. Essa rede engloba
um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores,
costumes, leis, moral, línguas;

IV – Concluímos que nenhum indivíduo nasce sem cultu-
ra, afinal não se permanece fora de um contexto social seja
ele qual for;

V – Sendo ela também um conjunto de manifestações
artísticas, sociais, lingüísticas e comportamentais de um povo
ou civilização. Fazem parte da cultura de um povo as seguin-
tes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religio-
sos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, dan-
ças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organi-
zação social, etc.

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DA CUL-
TURA

Art. 3 – A Política Municipal da Cultura, respeitadas as
competências da União e do Estado, tem por objetivos:

I – O município protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório;

II - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas
de alta significação para os diferentes segmentos étnicos;

III -  A lei estabelecerá o Conselho Municipal de Cultura,de
duração de 2 (dois) anos, permitida uma recondução(reeleição).

IV – A lei estabelecerá o Fundo Municipal de Cultura
como mecanismo de financiamento de projetos e atividades
culturais;

V – A lei viabilizará a elaboração e execução do Plano
Municipal de Cultura que é um documento formal que deve
expressar motivações, desejos, intenções, políticas, diretri-
zes, programas, objetivos e projetos para o desenvolvimento
da cultura no município;

VI – Fazer cumprir o disposto na Constituição Federal e



Barreiras,08 de março de 2010

ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 02

PORTARIA N. ° 003/2010 de 04 de Janeiro de 2010.

Estadual, no que se refere à Cultura e  Desporto.
DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA E DES-

PORTO

Art.4 – O Conselho Municipal de Cultura atuará no res-
gate de valores, acompanhado através de seus membros to-
das as atividades humanas que provoquem impacto cultural
no município sempre objetivando, a proteção dos direitos à
cultura para a população brejolandense;

Art. 5 – Os princípios que nortearão os atos do conse-
lho municipal de cultura deverão ser:

I – Paritário – A participação dos membros do conselho
municipal de cultura deverá observar em porcentagem de qua-
renta por cento (40%) de funcionários públicos e sessenta
por cento (60%) de membros da sociedade civil representati-
va.

II - Consultivo – O Conselho Municipal de Cultura, atra-
vés de um representante escolhido para cada finalidade es-
pecifica, consultar leis, especialistas, entidades, funcionári-
os públicos, autoridades.

III – Deliberativo – O Conselho Municipal de Cultura, de-
liberará sobre assuntos de interesse cultural do município,
atentando-se para as leis e as ações voltadas à política cultu-
ral e implementando projetos de valorização à cultura local e
demais, sempre emitindo relatórios em três vias (03), sendo
uma para o Departamento de Cultura do Estado da Bahia,
uma para a Prefeitura e uma para arquivo próprio;

 Parágrafo único – O Conselho Municipal de Cultura
deverá lavrar ata de reunião em livro próprio, emitirá em cada
reunião relatório dando parecer das atividades culturais, se-
gundo demanda da secretaria de cultura de Brejolândia – Ba.

Art. 6 – O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-á
ordinariamente de três em três meses e extraordinariamente
sempre que for convocado com antecedência mínima de qua-
tro (4) dias em um local cedido ou previamente acordado en-
tre seus membros.

Art. 7 – Fica criado o Conselho Municipal de Cultura,
órgão colegiado,, paritário, consultivo e deliberativo, que será
composto por representantes do poder público e da socieda-
de civil.

§ 1º O Conselho Municipal de Cultura terá a seguinte
composição:

I – Seguimentos do Poder Público
a) dois representantes do Departamento Municipal de

Educação (sendo um titular e um suplente);
     b) dois representantes do Departamento Municipal

de Transporte (sendo um titular e um suplente);
     c) dois representantes do Poder Executivo Munici-

pal;
 II – Seguimentos da Sociedade Civil
a) um representante da cultura digital;
      b) dois representantes do Empresariado local (sen-

do um titular e um suplente);
      c) dois representantes dos estudantes de Ensino

Médio ou Fundamental (sendo um titular e um suplente);
      d) dois representantes de artistas autônomos em

áreas distintas (sendo um titular e um suplente).
§ 2º Compete ao Conselho Municipal de Cultura e do

Desporto:
I – Formular políticas e diretrizes para o Plano Munici-

pal de Cultura;
II – Apreciar, aprovar e acompanhar a execução do Pla-

no Municipal de Cultura;

            Lei n. º 182 de 08 de Março de 2010.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompa-

nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação-conselho do CACS/FUNDEB.

O Prefeito do Município de Brejolândia, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o disposto no art.
24,§ 1º. Da Medida Provisória nº. 339, de 28 de dezembro de
2006 convertida na Lei 11.494 de 20/06/2007 e Portaria FNDE
nº. 344 de 10 de Outubro de 2008, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

III – Garantir a cidadania cultural como direito de acesso
e fruição dos bens culturais, de produção cultural e de preser-
vação das memórias histórica, social, política, artística,
paisagística e ambiental;

IV – Apreciar o Regulamento e supervisionar, acompa-
nhar as ações do Fundo de Cultura.

Art. 8 – Os membros do Conselho Municipal de Cultura
serão designados pelos respectivos órgãos públicos e repre-
sentantes da Sociedade Civil.

§ 1º Os conselheiros não serão remunerados e os exer-
cícios de seus cargos serão considerados de relevantes servi-
ços prestados ao Município.

§ 2º Os conselheiros municipais de cultura terão man-
dato de dois anos, permitido a reeleição.

DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO DES-
PORTO

Art. 9  - Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura,
com o objetivo de financiamento de projetos e atividades cul-
turais, podendo ser constituído por vinculação à receita líqui-
da, até o teto de 0,5% como prevê o art. 216 da Constituição
Federal, e podendo também ser constituído dotações orça-
mentárias do próprio município, contribuições e aportes de
recursos oriundos dos governos estadual e federal, contribui-
ções e doações de setores privados e empresariais, e por
arrecadação de preços públicos cobrados pela prefeitura e
outros.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
celebrar convênio com os poderes Federal e Estadual, suas
autarquias, sociedades de economia mista e civil, visando obter
recursos para a cultura.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a adotar

medidas de emergência, se necessário, a fim de evitar episó-
dios críticos de não cumprimento desta, ou para decisões que
não constam na presente lei.

Art. 12 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação e será regulamentada, se necessário, pelo Poder Exe-
cutivo, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brejolândia, em 08 de Março de
2010.

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito
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Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção  e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação-Conselho do CACS/FUNDEB, no
âmbito do Município de Brejolândia.

Capítulo II
 Da Composição

Art. 2º. O Conselho a que se refere o art. 1º. É constitu-
ído por no mínimo 09 (nove) membros titulares, acompanha-
dos se seus respectivos suplentes, conforme representação
e indicação a seguir discriminada:

I) 2(dois)representantes do Poder Executivo Muni-
cipal, dos quais pelo menos 1(um) as Secretaria Municipal de
Educação;

II) 1(um) representante dos professores da educa-
ção básica pública;

III) 1(um) representante dos diretores das escolas
básicas públicas;

IV) 1(um) representante dos servidores técnico-ad-
ministrativos das escolas básicas públicas;

V) 2(dois) representantes dos pais de alunos da edu-
cação básica pública;

VI)  2(dois) representantes dos estudantes da edu-
cação básica, 1(um) dos quais indicado pela entidade de es-
tudantes secundaristas,

VII) 1(um) representante do Conselho Tutelar.
§1º. – Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V

e VI deste artigo serão indicados pelas respectivas represen-
tações, após processo eletivo organizado para escolha dos
indicados, pelos respectivos pares.

§2º. – A indicação referida no art. 1º.,caput, deverá ocorrer
em até vinte dias  antes do término do mandato dos conse-
lhos anteriores, para a nomeação dos conselheiros.

§3º. – Os conselheiros de que trata o caput deste artigo
deverão guardar vínculo formal com os segmentos que repre-
sentam, devendo esta condição constituir – se como pré-re-
quisitos à participação no processo eletivo previsto no § 1º.

§4º. – Os representantes, titular e suplente, dos direto-
res das escolas públicas municipais deverão ser diretores elei-
tos por suas respectivas comunidades escolares.

§5º. – São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:
I – cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até ter-

ceiro 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 consangüíneos 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 no-

meação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Munici-
pal; ou

b) Prestem serviços terceirizados ao Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 3º. – O suplente substituirá o titular do Conselho do
FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventu-
ais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento
definitivo decorrente de:

I – desligamento por motivos particulares;
II – rompimento do vínculo de que trata o §3º, do art. 2º;

e

III – situação de impedimento previsto no §6º, incorrida
pelo titular no decorrer de seu mandato.

§1º. – Na hipótese em que o suplente incorrer na situ-
ação de afastamento definitivo descrita no art.3º, o estabele-
cimento ou segmento responsável pela indicação deverá in-
dicar novo suplente.

§2º. – Na hipótese em que o titular e o suplente incor-
ram simultaneamente na situação de afastamento definitivo
descrita no art. 3º, a instituição ou segmento responsável
pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para
o Conselho do FUNDEB.

Art. 4º. – O mandato dos membros do Conselho será
de 2(dois) anos, permitida uma única recondução para o
mandato subseqüente por apenas uma vez.

  Capítulo III
Das Competências do Conselho do FUNDEB
Art. 5º. – Compete ao Conselho do FUNDEB:
 – acompanhar e controlar a repartição, transferência e

aplicação dos recursos do Fundo;
II- supervisionar a realização do Censo escolar e a ela-

boração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo
Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e
tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados esta-
tísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do
FUNDEB;

III – examinar os registros contábeis e demonstrativos
gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos re-
passados ou retidos à conta do Fundo;

IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos
recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizados men-
salmente pelo Poder Executivo Municipal; e

V – outras atribuições que legislação específica even-
tualmente estabeleça.

Parágrafo Único -  O parecer de que trata o inciso IV
deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Mu-
nicipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para
a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de
Contas dos Municípios.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 6º. – O Conselho do FUNDEB terá um Presidente
um Vice- presidente, que serão eleitos pelos conselheiros.

Parágrafo Único – Está impedido de ocupar a presidên-
cia o conselheiro designado nos termos do art.2º, I desta lei.

Art. 7º. – Na hipótese em que o membro que ocupa a
função de presidente do Conselho do FUNDEB incorrer na
situação de afastamento definitivo previsto no art. 3º, a pre-
sidência  será ocupada pelo Vice-presidente.

Art. 8º.- No prazo máximo de 30(trinta) dias após a
instalação do Conselho do FUNDEB, deverá ser aprovado o
regimento interno que viabilize seu funcionamento.

Art. 9º. – As reuniões ordinárias do Conselho do
FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a presença
da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quan-
do convocados pelo Presidente ou mediante solicitação por
escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo Único – As deliberações serão tomadas
pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presiden-
te o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento de-
pender de desempate.

Art.10º. –O Conselho do FUNDEB atuará com autono-
mia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação
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institucional ao Poder Executivo Municipal.

Art. 11º - A atuação dos membros do Conselho do
FUNDEB:

I – não será remunerada;
II – é considerada atividade de relevante interesse soci-

al;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemu-

nhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pes-
soas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV – veda, quando os conselheiros forem representantes
de professores e diretores ou de servidores das escolas públi-
cas, no curso do mandato:

a) Exoneração de ofício ou demissão do cargo ou
emprego sem justa causa, ou transferência involuntária ao
estabelecimento de ensino em que atuam;

b)   Atribuição de falta injustificada ao serviço, em
função das atividades do conselho; e

c) Afastamento involuntário e injustificado da con-
dição de conselheiro antes do término do mandato para o
qual tenha sido designado.

Art. 12º. – O Conselho do FUNDEB não contará com
estrutura administrativa própria, devendo o município garantir
infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução
plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério
da Educação os dados cadastrais relativos a sua criação e
composição.

Parágrafo Único – A Prefeitura Municipal deverá ceder
ao Conselho do FUNDEB um servidor do quadro efetivo muni-
cipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.

Art. 13º. – O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que
julgar conveniente:

I – apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos
de controle  interno e externo manifestação formal acerca dos
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fun-
do; e

II – por decisão da maioria de seus membros, convocar
o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente,
para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a
execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade
convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 14º - Durante o prazo previsto no §2º do art. 2º, os
nov

os membros deverão se reunir com os membros do Con-
selho do FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para
transferência de documentos e informações de interesse do
Conselho.

Art.15º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia (BA),
em 08 de Março de 2010.

_________________________________
Edézio Nunes Bastos

Prefeito

“Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Cessão
de Uso ao Estado da Bahia, o imóvel de propriedade des-
te Município, denominado Mercado Público Municipal
Antonino dos Santos Alves do Distrito de Mombaça e dá
outras Providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA,
ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Munici-
pal autorizado, na forma prevista na Lei Orgânica Muni-
cipal a:

   I – A efetuar a Cessão de Uso, do imóvel e suas
benfeitorias, denominado Mercado Público Municipal
Antonino dos Santos Alves do Distrito de Mombaça, para
o Estado da Bahia, conforme descrição do bem constan-
te na relação de patrimônio do Município, com a finalida-
de exclusiva de reformar e fazer ampliações necessárias
para funcionar o projeto educacional do ensino médio ou
projeto educacional similar desta localidade:

Parágrafo único – O praza de autorização da Ces-
são de Uso do imóvel referido no Art. 1º, será
indeterminado, podendo ser encerrado a depender de
conveniência das partes.

Art. 2º - Fica o Estado da Bahia autorizado a
proceder à construção e reformas de salas de aulas e
anexos no referido imóvel, retornando ao patrimônio do
Município as benfeitorias realizadas.

 Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando especificamente a Lei nº 165 de
18/07/2008.
Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolândia, Estado
da Bahia, em 08 de Março 2010.

EDEZIO NUNES BASTOS
PREFEITO MNICIPAL

Lei N. º 183/2010 de 08 de Março de 2010


