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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS

LEI Nº 885 DE 06 DE ABRIL DE 2021

LEI Nº 885 DE 06 DE ABRIL DE 2021
 
“Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores da administração pública do Poder Executivo do Município
de Olho d’Água das Cunhãs – MA e dá outras providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em
vista o disposto no inciso I e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Olho d’Água
das Cunhãs aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com instituições financeiras e/ou cooperativas de
crédito, autorizadas pelo Banco Central, para concessão de empréstimos sob garantia de consignação em folha de pagamento, aos
servidores da Administração Pública Municipal ativos, ocupantes de cargo em comissão e aqueles com mandato executivo ou
legislativo em prazo superior ao do empréstimo;
 
Parágrafo único. Os contratos de consignação referente à amortização de empréstimos/financiamentos, inclusive aquele realizado
por intermédio de cartões de crédito concedido aos servidores públicos mencionado no caput do art. 1º, ao amparo de convênios
celebrados com instituições financeiras, também poderão ser firmados eletronicamente, a partir de comandos seguros, gerados
pela aposição de senha ou assinatura digital do servidor ou em sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central
do  Brasil  e  Conselho  Monetário  Nacional  ou  mecanismos  eletrônicos,  de  telecomunicações  ou  outros  desenvolvidos  pelas
instituições  financeiras  que  garantam a  segurança  na  operação  realizada  pelo  servidor,  o  sigilo  dos  dados  cadastrais  e  a
comprovação da aceitação da operação realizada pelo servidor.
 
Art. 2º. Para efeito desta Lei, as consignações em folha de pagamento dos servidores da Administração Pública Municipal ativos,
ocupantes de cargo em comissão e aqueles com mandato executivo ou legislativo, são classificadas em:
 
I – Compulsórias: descontos incidentes sobre os vencimentos, proventos de aposentadoria e/ou pensão, procedido por força de lei
ou mandado judicial;
 
II – Facultativas: descontos incidentes sobre os vencimentos, proventos de aposentadoria e/ou pensão, mediante autorização prévia
e formal escrita do interessado.
 
§ 1º. As consignações compulsórias compreendem:
 
I – Contribuições para a Previdência Social ou ao Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos municipais;
 
II – Pensões alimentícias;
 
III – Imposto de renda;
 
IV – Reposições e indenizações ao erário;
 
V – Outros descontos decorrentes de mandado judicial;
 
VI – Outros descontos instituídos por lei ou decorrentes de legislação estatutária.
 
§ 2º. As consignações facultativas compreendem:
 
I – As prestações referentes a empréstimo em dinheiro obtido em instituições bancárias, financeiras ou cooperativas de crédito,
conveniadas com a municipalidade;
 
II – Amortização de cartões de crédito para aquisição de bens e serviços, emitidos por instituições financeiras, administradoras de
cartões de crédito, legalmente autorizadas;
 
III – As prestações e amortizações referentes a financiamento de imóvel residencial obtido junto a instituições bancárias ou
financeiras conveniadas;
 
IV – Pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente que conste dos assentamentos funcionais do consignado;
 
V – Mensalidade instituída para custeio de entidades sindicais e/ou associações representativas dos servidores públicos municipais
ativos, inativos e/ou pensionistas;
 
VI – Contribuição para os planos de saúde e odontológicos, em favor do consignado e seus beneficiários, contratados de entidades
previamente credenciadas;
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VII – Contrapartida de bolsas de estudo e mensalidades escolares;
 
VIII – Despesas com medicamentos;
 
IX – Outros descontos desde que legais e aprovados pelo consignante.
 
  Art. 3º. Considera-se, para fins desta Lei:
 
I – Consignante: Administração Pública Municipal que gerencia descontos relativos à consignações compulsórias e facultativas, em
folha de pagamento do consignado, em favor do consignatário;
 
II – Consignado: o servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Municipal,
ocupantes de cargo em comissão e aqueles com mandato executivo ou legislativo e que por contrato escrito, tenha estabelecido
com o consignatário relação jurídica que autorize o desconto da consignação;
 
III – Consignatário: destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsórias ou facultativas, em decorrência de relação
jurídica estabelecida com o consignado;
 
Art. 4º. Compete ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Administração e da Diretoria de Recursos Humanos,
gerência da folha de pagamento, a gestão e operacionalização das consignações compulsórias e facultativas de que trata esta Lei,
observada a legislação pertinente ou mandado judicial, conforme a espécie de consignação a ser implementada em folha de
pagamento.
 
Art. 5º. Os descontos das consignações facultativas, em folha de pagamento do servidor, deverão observar os seguintes prazos:
 
I – As consignações previstas no art. 2º, § 2º, incisos IV, V e VI, poderão ser descontadas por prazo indeterminado ou até que seja
apresentado pedido de cancelamento formulado pelo servidor mencionado e/ou pensionista, acompanhado da comprovação de
anuência da entidade consignatária.
 
II – A consignação prevista no art. 2º, § 2º, inciso I e II, poderá ser descontada por prazo máximo de 90 (noventa) meses, ressalvado
aqueles servidores ocupantes de cargo em comissão e os com mandato executivo ou legislativo, aos quais ficarão vinculados ao
prazo não superior ao mandato do chefe do Executivo Municipal, em exercício, no ato da contratação.
 
Art.  6º.  A  habilitação  e  o  credenciamento  dos  consignatários  serão  feitos  no  Poder  Executivo  na  Secretaria  Municipal  de
Administração e no Poder Legislativo na Secretaria Geral da Câmara Municipal.
 
Parágrafo único: O credenciamento das instituições referidas no art. 6º, caput, desta Lei, dependerá de convênio, por meio do
qual as consignatárias obrigar-se-ão a manter, conservar ou reformar a coisa pública, nos termos estabelecidos pela Administração.
 
Art. 7º. Poderão ser consignatários, para fins e efeitos desta Lei:
 
I – As associações de classe constituídas pelos servidores, de acordo com a legislação pertinente;
 
II – Os sindicatos de trabalhadores
 
III – Bancos públicos ou privados;
 
IV – As associações, clubes e entidades de caráter recreativo ou cultural;
 
V – As cooperativas constituídas de acordo com a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
 
Art. 8º. A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada servidor não excederá, mensalmente, a 70% (setenta
por cento) de sua remuneração, assim considerada a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo os de
caráter extraordinário ou eventual, sendo que os descontos facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da
remuneração líquida.
 
§ 1º. No limite estabelecido como margem para as consignações facultativas, descritas no caput, será reservado exclusivamente o
percentual de 10% (dez por cento) para descontos a favor de operações de empréstimos/financiamentos realizados por intermédio
de cartões de crédito.
 
§ 2º. Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, excluídas todas
as vantagens de caráter temporário ou eventual, deduzida de todos os descontos legais.
 
§ 3º. Não estão compreendidos na base de cálculo de que trata o caput os pagamentos referentes às vantagens de caráter eventual
ou indenizatório, sendo excluídas, portanto:
 
I – Diárias;
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II – Ajuda de custo;
 
III – Indenização da despesa do transporte quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova sede;
 
IV – Salário-família;
 
V – Auxílio-natalidade;
 
VI – Auxílio-funeral;
 
VII – Adicional de férias;
 
VIII – Qualquer outro auxílio ou adicional estabelecido por lei e que tenha caráter indenizatório.
 
Art. 9º. Para efeito de aplicação dos limites fixados nos artigos anteriores, o consignante, em caso de extrapolação, suspenderá o
desconto relativo às consignações facultativas menos prioritárias assim consideradas, em ordem de prioridades decrescente.
 
I – Contribuição para associações de classes dos servidores.
 
II – Contribuição para entidade, clubes e associações de caráter recreativo ou cultural;
 
III – Contribuição a favor de cooperativa, constituída de acordo com a Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1.971;
 
IV  –  Amortização  de  empréstimos/financiamentos  inclusive  realizado  por  intermédio  de  cartões  de  benefício  ou  de  crédito
concedidos aos servidores públicos ao amparo de convênios celebrados com instituições financeiras;
 
V – Prestação de compra de imóvel residencial a favor de entidades financeiras.
 
VI – Contribuição para planos de saúde, pecúlio, seguros e previdência complementar.
 
Art. 10º. Para cobertura dos encargos decorrentes das consignações previstas nesta Lei, o Município poderá cobrar da instituição
consignatária, o valor equivalente a R$ 0,50 (cinquenta centavos) por cada lançamento feito na folha de pagamento, a seu favor,
reajustáveis anualmente pelo índice do IGPM.
 
Art. 11º.  As quantias descontadas serão repassadas ao consignatário até o 15º (decimo quinto) dia do mês subsequente de
competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto.
 
Art. 12º. A consignação em folha de pagamento não implica responsabilidade dos órgãos e entidades da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo servidor junto ao consignatário.
 
Art. 13º. A consignação facultativa pode ser cancelada:
 
I – Mediante pedido escrito do consignatário;
 
II – Mediante pedido escrito de servidor, o qual ficará condicionado à prévia e expressa anuência do consignatário, no caso das
consignações previstas nos itens II e III, do artigo 6º.
 
Art. 14º. Se a folha de pagamento do mês em que foi formalizado o pedido já tiver sido processada, a cessação dos descontos
somente será feita no mês subsequente, sem que, desse fato, decorra qualquer responsabilidade para a administração.
 
Art. 15º. A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto nesta Lei, que caracterize a utilização ilegal da
folha de pagamento dos servidores públicos, impõe ao dirigente do respectivo órgão o dever de suspender a consignação irregular;
e comunicar o fato a autoridade competente para os fins de direito.
 
Art. 16º. O pedido de consignação facultativa presume o pleno conhecimento das disposições desta Lei e aceitação das mesmas
pelo consignatário e pelo servidor ativo, comissionado, mandatário ou pensionista.
 
Art. 17º. O Município poderá descredenciar ou suspender o credenciamento de entidade consignatária que não comprovar o
atendimento das exigências desta Lei ou que comprovadamente praticar ato lesivo ao consignado, nos termos da legislação em
vigor, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
 
Art. 18º. Esta Lei será regulamentada por Decreto, sobre:
 
I – As normas complementares desta Lei;
 
II – O procedimento de credenciamento dos consignatários;
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III – O valor mínimo das consignações facultativas.
 
Art. 19º. Em caso de revogação total ou parcial desta Lei ou a introdução de qualquer ato administrativo que suspenda ou impeça
o registro de novas consignações referentes a empréstimos pessoais, as consignações já registradas junto ao Município de Olho
d’Água das Cunhãs, Estado do Maranhão, serão mantidas e os recursos transferidos para os consignatários até a liquidação total
dos referidos empréstimos.
 
Art. 20º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias, constantes no orçamento vigente
do Município, suplementadas se necessárias.
 
Art. 21º. Os casos omissos serão solucionados através de ato específico.
 
Art. 22º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 23º. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 06 de abril de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 08f18c60dc4fd47baa34df56b937194f

LEI Nº 886 DE 06 DE ABRIL DE 2021

LEI Nº 886 DE 06 DE ABRIL DE 2021
 
"Dispõe sobre a  reestruturação do Conselho Municipal  de  Acompanhamento e  Controle  Social  do  Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, em conformidade como
artigo 212-A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras
providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em
vista o disposto no inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Olho d’Água
das Cunhãs aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
 
Art. 1º. Nos termos da Lei Nacional nº 14.113/2020, de 25 de dezembro de 2020, fica modificado o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social  do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, no âmbito do Município de Olho d’Água das Cunhãs – MA.
 
Capítulo II
Da composição
 
Art. 2º.  O Conselho a que se refere o artigo 1º, é constituído por 14 (quatorze) membros titulares, acompanhados de seus
respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas:
 
I – 02 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 01 (um) da 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 técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
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V – 02 (dois) representantes dos pais ou responsáveis de alunos da educação básica pública;
 
VI – 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 01 (um) indicado pela entidade de estudantes
secundaristas;
 
VII – 01 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);
 
VIII – 01 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;
 
IX – 02 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
 
X – 01 (um) representante das escolas do campo.
 
§ 1º. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos, farão o processo eletivo organizado para
escolha do Presidente.
 
§ 2º. A indicação referida no caput deste artigo, para os mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias
antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte.
 
§ 3º. Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam,
devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no § 1º.
 
§ 4º. 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 ou responsáveis 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.
 
§ 5º.  Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados,  representação estudantil  poderá acompanhar as reuniões do
conselho com direito a voz.
 
§ 6º.  O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o
representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município.
 
§ 7º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
 
I – São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
 
II – Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;
 
III – Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 01 (um) ano contado da data de publicação do edital;
 
IV – Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
 
V – Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a
título oneroso.
 
Art. 3º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e
assumirá sua vaga temporariamente (até que seja nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:
 
I – Desligamento por motivos particulares;
 
II – Rompimento do vínculo de que trata o § 3º, do art. 2º;
 
III – Situação de impedimento previsto no § 4º, do art. 2° incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.
 
§ 1º. Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito no art. 3º, a
instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb.
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Art. 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.
 
§ 1º. – O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31 de dezembro de 2022, sendo um mandato para
regularização da nova lei.
 
§ 2º. – A partir do dia 1º de janeiro de 2023, o mandato será de 4 (quatro) anos, sendo vedada a reeleição.
 
Capítulo III
Das Competências do Conselho do FUNDEB
 
Art. 5º. Compete ao Conselho do FUNDEB:
 
I – Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;
 
II – Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com
o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que
alicerçam a operacionalização do Fundeb;
 
III – Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou
retidos à conta do Fundo;
 
IV – Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder
Executivo Municipal;
 
V – Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos  -  PEJA  e,  ainda,  receber  e  analisar  as  prestações  de  contas  referentes  a  esses  Programas,  formulando  pareceres
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
 
VI – Outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça.
 
Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso IV, deste artigo, deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30
(trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.
 
Capítulo IV
Das Disposições Finais
 
Art. 6º. O Conselho do Fundeb terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares.
 
Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a Presidência e a Vice-presidência os conselheiros designados nos termos do art. 2º,
§4º, 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 Presidência 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 trimestralmente, com a presença da maioria de seus
membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 (um
terço) dos membros efetivos.
 
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade,
nos casos em que o julgamento depender de desempate.
 
Art. 10º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação 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 social;
 
III – Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas
atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
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IV – Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso
do mandato:
 
a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de
ensino em que atuam;
 
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho;
 
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido
designado; e
 
V – Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição
de falta injustificada nas atividades escolares.
 
Art. 12º. O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Município garantir infraestrutura e
condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados
cadastrais relativos à sua criação e composição.
 
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal 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 Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;
 
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;
 
III – Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em
prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
 
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;
 
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação
básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
 
c) documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos que são contempladas com recursos do Fundeb;
 
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
 
IV – Realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
 
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
 
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
 
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.
 
Art. 14º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão em sítio na internet informações atualizadas
sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos:
 
I – Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
 
II – Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
 
III – Atas de reuniões;
 
IV – Relatórios e pareceres;
 
V – Outros documentos produzidos pelo conselho.
 
Art. 15º. Durante o prazo previsto no § 3º do art. 2º, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do
Conselho deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para transferência de
documentos e informações de interesse do Conselho.
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Art. 16º. O regimento interno do CACS-FUNDEB, deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a
posse dos Conselheiros.
 
Art. 17º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 05, de 28 de maio de 2013 e disposições
em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 06 de abril de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: a7d347d417622ae821ed6be21456c7cd

LEI Nº 887 DE 06 DE ABRIL DE 2021

LEI Nº 887 DE 06 DE ABRIL DE 2021
 
"Institui a Política de Desjudicialização no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em
vista o disposto no inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Olho d’Água
das Cunhãs aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 1º. Esta lei institui a Política de Desjudicialização no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, com os
seguintes objetivos:
 
I – Reduzir a litigiosidade;
 
II – Estimular a solução adequada de controvérsias;
 
III – Promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos;
 
IV – Aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais.
 
Parágrafo único. A política de que trata esta lei visa atender às disposições das Leis Federais n° 10.259, de 12 de julho de 2001,
n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, n° 13.105, de 16 de março de 2015, e n° 13.140, de 26 de junho de 2015, bem como das leis
que vierem a substituí-las.
 
Art. 2º. A Política de Desjudicialização será coordenada pela Procuradoria-Geral do Município, cabendo-lhe, dentre outras ações:
 
I – Dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
 
II  – Avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre
particular e a Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
 
III – Requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações para subsidiar sua atuação;
 
IV – Promover o arbitramento das controvérsias não solucionadas por meios autocompositivos, na hipótese do inciso I;
 
V – Promover, no âmbito de sua competência e quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta nos casos
submetidos a meios autocompositivos;
 
VI – Fomentar a solução adequada de conflitos, no âmbito de seus órgãos de execução;
 
VII – Propor, em regulamento, a organização e a uniformização dos procedimentos e parâmetros para a celebração de acordos
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envolvendo a Administração Direta, bem como as autarquias e fundações representadas judicialmente pela Procuradoria-Geral do
Município, nos termos desta lei;
 
VIII – Disseminar a prática da negociação;
 
IX – Coordenar as negociações realizadas por seus órgãos de execução;
 
X – Identificar e fomentar práticas que auxiliem na prevenção da litigiosidade;
 
XI – Identificar matérias elegíveis à solução consensual de controvérsias.
 
Parágrafo único. Para a execução das ações previstas nos incisos I a XI deste artigo, será definida por decreto a organização e o
funcionamento de unidades específicas e subordinadas à Procuradoria Geral  do Município,  como a Câmara de Prevenção e
Resolução Administrativa de Conflitos, prevista no artigo 32 da Lei Federal n° 13.140, de 2015, e uma Central de Negociação,
observado o disposto nos artigos 35 e 36, ambos da Lei n° 16.974, de 23 de agosto de 2018.
 
CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS PARA A SOLUÇÃO ADEQUADA DE CONTROVÉRSIAS
Seção I
Dos acordos
 
Art. 3º. A celebração de acordos para a solução consensual de controvérsias dependerá da prévia análise de sua vantajosidade e
viabilidade jurídica em processo administrativo, observados os seguintes critérios:
 
I – O conflito deve versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação;
 
II – Existência de previsão legal para fundamentar o ato;
 
III – Garantia da isonomia para qualquer interessado em situação similar que pretenda solucionar o conflito consensualmente;
 
IV – Edição de ato regulamentar das condições e parâmetros objetivos para celebração de acordos a respeito de determinada
controvérsia quando for o caso.
 
§ 1º. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis que admitam transação deve ser homologado em juízo, podendo ser
exigida a oitiva do Ministério Público, nos termos das Leis Federais n° 13.105, de 2015, e n° 13.140, de 2015.
 
§ 2º. O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao termo de compromisso de ajustamento de conduta e outras hipóteses em que
a lei dispense a oitiva do Ministério Público e a homologação judicial.
 
§ 3º. A autocomposição poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele.
 
§ 4º. Nos conflitos judiciais, a autocomposição poderá abranger o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou
na reconvenção, a transação ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
 
Art. 4º. Os acordos de que trata esta lei poderão consistir no pagamento de débitos tributárias e não tributárias inscritos na dívida
ativa municipal, credores da Administração Pública vinculados a Precatórios e RPV, bem como a celebração de acordo direto com
credores no âmbito judicial e extrajudicial, de reconhecida conveniência, oportunidade e de interesse público para a Administração
Municipal.
 
§ 1º. Poderão celebrar acordo os credores originários de precatórios, bem como seus cessionários e respectivos sucessores “causa
mortis”, desde que comprovem que foram atendidas as condições estabelecidas nesta Lei e regulamento.
 
§ 2º. Relativamente ao pagamento dos acordos, de que trata essa Lei, terá o número mínimo de 03 (três) parcelas e o número
máximo  de  60  (sessenta)  parcelas  ou  a  vista,  demonstrado  a  conveniência,  oportunidade  e  de  interesse  público  para  a
Administração Municipal.
 
§ 3º. O Município, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que se
trata esta Seção, sempre que, motivadamente, entender que a medida atenda ao interesse público.
 
§ 4º.  Para fins de aplicação e regulamentação desta Seção, serão observados,  dentre outros,  os princípios da isonomia,  da
capacidade contributiva, da transparência, da moralidade, da razoável duração dos processos e da eficiência e, resguardadas as
informações protegidas por sigilo, o princípio da publicidade.
 
Art. 5º. A autorização para a realização dos acordos previstos nesta lei, inclusive os judiciais, será conferida:
 
I – Pelo Procurador-Geral do Município, diretamente ou mediante delegação, quando a controvérsia envolver a Administração
Direta, bem como as autarquias e fundações representadas judicialmente pela Procuradoria-Geral do Município;
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II – Pelo dirigente máximo das entidades de direito público, diretamente ou mediante delegação, quando a controvérsia envolver as
autarquias e fundações não representada/ judicialmente pela Procuradoria-Geral do Município;
 
III – Pelo dirigente máximo das entidades de direito privado, diretamente ou mediante delegação, quando a controvérsia envolver
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias.
 
Parágrafo único. O regulamento desta lei disporá sobre as hipóteses em que a autorização prevista nos incisos II e III, deste
artigo exigirá, sob pena de nulidade, prévia e expressa anuência do Procurador-Geral do Município.
 
Seção II
Da mediação e arbitragem
 
Art. 6º. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá prever cláusula de mediação nos contratos administrativos,
convênios, parcerias, contratos de gestão e instrumentos congêneres.
 
Art. 7º. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a
direitos patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996.
 
CAPÍTULO III
DA CÂMARA DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS
 
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por decreto, a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no
Município de Olho d’Água das Cunhãs, vinculada à Procuradoria-Geral do Município, que terá as seguintes atribuições:
 
I – Dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
 
II – Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre
particular e pessoa jurídica de direito público;
 
III – Promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta nos casos submetidos a meios autocompositivos.
 
§ 1º. O modo de composição e funcionamento da Câmara de que trata o caput será estabelecido em regulamento.
 
§ 2º. Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial.
 
Art. 9º. A Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos indicará, para cada processo em que couber mediação, um
mediador para conduzir o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a
resolução do conflito.
Parágrafo único. Será admitida a mediação nas hipóteses previstas em regulamento.
 
CAPÍTULO IV
DO GERENCIAMENTO DO VOLUME DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
 
Art. 10º.  A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá programar mutirões de conciliação para a redução do
estoque de processos administrativos e judiciais.
 
§ 1º. O disposto neste artigo poderá compreender a elaboração de desenho de sistemas de disputas para os casos adequados.
 
§ 2º. As controvérsias jurídicas que envolvam a Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional poderão ser
objeto de transação por adesão.
 
Art. 11º. Poderá ser autorizado o não ajuizamento de ações, o reconhecimento da procedência do pedido, a não interposição de
recursos, o requerimento de extinção das ações em curso e a desistência dos recursos judiciais pendentes de julgamento:
 
I – Pelo Procurador-Geral do Município, diretamente ou mediante delegação, nas demandas em que a Administração Direta, bem
como as autarquias e fundações representadas judicialmente pela Procuradoria-Geral do Município figurem como partes;
 
II  –  Pelo dirigente máximo das entidades de direito público,  diretamente ou mediante delegação, nas demandas em que as
autarquias e fundações não representadas judicialmente pela Procuradoria-Geral do Município figurem como partes;
 
III – Pelos dirigentes máximos das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, nas demandas em que
essas entidades figurem como partes.
 
Parágrafo único. O regulamento desta lei disporá sobre as hipóteses em que a autorização prevista nos incisos II e III, deste
artigo exigirá, sob pena de nulidade, prévia e expressa anuência do Procurador-Geral do Município.
 
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 12º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua publicação.
 
Art. 13º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
 
Art. 14º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 06 de abril de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
WESLY ALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Administração
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: e4a7ccecdc7e590a21b16017e9139ba7
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