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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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 LEI MUNICIPAL N° 108/2015, DE 03 DE MARÇO DE 2015. 

 

“Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 

073/2010, que trata 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"                                                                                           
    
  
            O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o disposto no inciso IV, do art. 2º, da Portaria FNDE nº 481, de 11 de outubro de 
2013, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº 073 de 06 de outubro de 2010, 
Capítulo VIII, da Composição, que passará a ter a seguinte redação. 
  
I) 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo (um) indicado pela Secretaria 
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 
II) 01 (um) representante dos professores da educação básica pública;  
III) 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
IV) 01 (um) representante dos servidores técnicos – administrativos das escolas básicas públicas; 
V) 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
VI) 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado 
pela entidade de estudantes secundárias; 
VII) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação 
VIII) 01 representante do Conselho Tutelar. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando – se as 
disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 03 de Março de 2015. 
 

  
 

___________________________________ 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 


