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LEI Nº 2185/2011, DE 30 DE MAIO DE 2011. 
 
 

 
CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Prefeito Municipal de Parelhas faz saber que a Câ mara 
Municipal aprovou e na forma legal sanciona a segui nte Lei: 
 

Art. 1º -  Fica criado o Fundo Municipal de Educação – 
FME, instrumento de captação e aplicação de recurso s, que 
tem por objetivo proporcionar recursos e meios para  o 
financiamento das ações na área da Educação. 
 

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de 
Educação- FME: 
 
I – recursos provenientes das transferências do Fun do 
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 
 
II – dotações orçamentárias do Município e recursos  
adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada 
exercício;  
 
III – produto de convênios firmados com outras enti dades 
financeiras. 
 
Parágrafo Único – Os recursos que compõem o Fundo, serão 
depositados em instituições financeiras oficiais, e m conta 
especial sob a denominação – Fundo Municipal de Edu cação. 
 

Art. 3º -  O FME será gerido pela Secretaria Municipal 
de Educação, órgão da administração pública municip al, sob 
a orientação do Conselho Municipal de educação. 
 
Parágrafo Único -  O orçamento do Fundo Municipal de 
Educação- FME integrará o orçamento geral do municí pio. 
 

Art. 4º -  Os recursos do Fundo Municipal de Educação-
FME serão aplicados em: 
I – cursos de aperfeiçoamento e capacitação dos 
professores; 
II – programas para a melhoria da qualidade de ensi no e 
aumento do nível de escolaridade da população; 
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III – democratização da gestão da educação pública e a 
superação das desigualdades sociais e regionais no que 
tange ao acesso, permanência e sucesso do aluno na escola; 
IV - financiamento total ou parcial de programas e projetos 
da educação, desenvolvidos pela Secretaria Municipa l de 
Educação órgão da Administração Pública Municipal, 
responsável pela execução da política da educação o u órgãos 
conveniados. 
 

Art. 5º -  As contas e os relatórios do gestor do Fundo 
Municipal de Educação serão submetidos à apreciação  do 
Conselho Municipal de Educação-CME, mensalmente, de  forma 
sintética e, anualmente de forma analítica.  
 

Art. 6º -  Para atender às despesas decorrentes da 
implantação da presente lei, fica o Poder Executivo  
Municipal autorizado a abrir, no presente exercício , 
crédito adicional suplementar, obedecidas as prescr ições 
contidas nos incisos I a IV, do § 1o do artigo 43 d a Lei 
Federal 4.320/64.  
 

Art. 7º -  Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

Parelhas, 30 de maio de 2011. 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


