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ESTADO DO PARÁ 
Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da Educação 

       Município de Eldorado do Carajás 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

DE ELDORADO DOS CARAJÁS – CACS-FUNDEB 
 

EDITAL N° 01/2022 
CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de 
Eldorado dos Carajás – CASC-FUNDEB, no uso das suas atribuições legais conferidas pela Lei 
n° 14.113/2020 e Lei Municipal n° 464/2021; e, 
Considerando que o mandato do atual colegiado vencerá em 31/12/2022 e duração de 1(um) 
ano e 8(oito) meses, faz-se necessário o cumprimento das Leis já citadas, para composição do 
novo Colegiado com duração de 4(quatro) anos sem recondução. 
 
RESOLVE: 
Tornar público a CONVOCAÇÃO de Assembleia para todos os segmentos representativos 
neste Colegiado para que sejam eleitos e/ou indicados pelos seus seguimentos conforme 
prevê a Lei n° 14.113/20 art. 42 § 2°, e se cumpra conforme as disposições contidas neste 
Edital. 
 
1 – DAS VAGAS 
1.1 A Presidente do CACS-FUNDEB, neste ato representado por José Carlos Silva Corrêa, 

CONVOCA, por meio do presente edital, a comunidade escolar e os demais segmentos 
representativos para a Assembleia extraordinária de eleição de membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Eldorado do Carajás – 
CACS/FUNDEB, para o mandato de 4(quatro) anos a partir de 01/01/2023 até 31/12/2026 
em atendimento ao § 9° do art. 34 da Lei n° 14.113/20 e Art. 4° da Lei Municipal n° 464/21, 
para os grupos de representatividade, elegerem Conselheiro(as) TITULARES e seus 
respectivos SUPLENTES, conforme segue: 

 

I – 1(um) representante indicado pelo Poder Executivo Municipal; 

II – 1(um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Educação; 

III - 1(um) representante dos professores da educação básica pública municipal; 

IV – 1(um) representante dos diretores das escolas de educação infantil e ensino fundamental 

da rede municipal de ensino; 

V – 1(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de Educação; 

VI – 2(dois) representantes dos pais de alunos da rede municipal de ensino; 

VII – 1(um) representante dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos; 

VIII – 1(um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Educação – CMEEC; 

IX – 1(um) representante indicado pelo Conselho Tutelar; 
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X – 2(dois) representantes de organizações da sociedade civil; e 

XI – 1(um) representante das escolas do campo(quando houver). 

2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) 

2.1 Para homologação da candidatura às vagas de Conselheiro(a), o(a) Candidato(a) deverá 

obrigatoriamente apresentar a documentação abaixo relacionada, sendo as certidões datadas 

dentro do período de inscrição: 

a – Cópia simples digitalizada e/ou xerocada do comprovante de endereço(obrigatório residir 

no município de Eldorado do Carajás) e endereço eletrônico atualizado; 

b – Cópia simples digitalizada e/ou xerocada do RG, CPF ou carteira de motorista; 

c – Cópia simples digitalizada e/ou xerocada do título de eleitor; 

d – Certidão de quitação eleitoral emitida pelo TRE/PA; pode ser emitida via aplicativo e-título 

e – Certidão Negativa cível e criminal da Justiça Estadual; (solicitar via internet na página da 

Justiça Estadual); 

f – Certidão Negativa cível e criminal da Justiça Federal; (emissão via internet na página da 

Justiça Federal); 

g – Declaração de Bens referente ao ano de 2021: aceita-se o imposto de renda do último ano, 

ou declaração de bens da Prefeitura do Município de Eldorado do Carajás(PMEC), ou outro 

órgão público ou declaração de isenção assinada pelo candidato; 

h – Certidão negativa da Ficha Funcional, referente à penalidade resultante de Processo de 

Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar Municipal; SOMENTE para servidores 

públicos(emitido pela PREFEITURA); 

i – Ofício de indicação de representação emitido pela categoria/entidade/órgão que 

representa, conforme modelo Anexo I; SOMENTE para representantes: da Sociedade Civil 

Organizada; e, indicações: do Poder Executivo Municipal, da Secretaria Municipal de 

Educação, do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar. 
 

2.2 Para os candidatos(as) descritos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, e XI do item 1.1, 

a documentação descrita no item 2.1 deverá ser digitalizada e/ou xerocada e encaminha ao 

CACS-FUNDEB, impreterivelmente, até o dia 02/12/2022, das 08:00 às 14horas, na sala do 

Conselho Municipal de Educação – CMEEC, localizada no prédio da Secretaria de Educação, 

Km 02. 
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2.3 A relação nominal de candidatos aptos a participarem da Assembleia de Eleição, será 

divulgada pelas mídias, assim como no portal da Prefeitura do município de Eldorado do 

Carajás no dia 06/12/2022. 

 

3. DOS IMPEDIMENTOS PARA CANDITATOS(AS) 

3.1 De acordo com art. 34, § 5°, da Lei Federal n° 14.113/2020, são impedidos de integrar o 

Conselho: 

I – titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal, bem como 

seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 

II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem 

serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem com 

cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais; 

III – 0 estudantes que que não sejam emancipados; 

IV – Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou 

b) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do 

Poder Executivo Municipal. 

3.2 O mandato dos membros do CACS-FUNDEB será considerado vago, antes do término 

estabelecido, nos seguintes casos: 

I – desligamento por motivos particulares; 

II – rompimento do vínculo que este esteja representando; 

III – morte; 

IV – ausência injustificada por mais de 2(duas) reuniões ordinárias consecutivas ou 3(três) 

alternadas (ordinárias ou extraordinárias) por um período de pelo menos um ano; 

V – doença que exija licença médica superior a 6(seis) meses; 

VI – condenação por crime comum ou de responsabilidade; 

VII – não pertencer à categoria que representa no conselho. 

 

4. DOS RECURSOS 

4.1 Os interessados em apresentar impugnações ou recursos, deverão efetuá-los por escrito, 

até as 14h do dia 18 de novembro de 2022 e encaminhar à sala do CMEEC/Km 02, devendo 
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esta petição estar devidamente justificada e, se for o caso, acompanhada da prova respectiva 

ou documentação complementar. 

4.2 após o prazo estabelecido acima não caberá mais nenhum recurso. 

 

5. DA ASSEMBLEIA 

5.1 A Assembleia para a escolha: dos representantes de Pais de alunos; representante dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos e dos diretores, acontecerá no dia 17/11/2022 

na quadra poliesportiva da Escola Ogilvanise Moreira de Moura/Km 02 às 8 horas da manhã. 

 

5.2 A(s) Assembleia(s) deverá(ão) ser registrada(s) em Ata e encaminhadas para análise deste 

Conselho, em até 72(setenta e duas) após o término da mesma. 

 

5.3 A votação para escolha do Presidente e Vice Presidente se dará em 07/12/2022 na sala de 

reuniões do Conselho Municipal de Educação com todos os titulares eleitos e indicados que 

estarão aptos a votarem, sendo o 1°(primeiro) mais bem votado será o presidente e o 

2°(segundo) mais bem votado será o vice-presidente.  

 

5.4 Se os votos derem empate, o critério de desempate será o que tiver a idade mais 

avançada(o mais velho), este critério aplica-se tanto para presidente e vice presidente. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A participação dos interessados à vaga de conselheiro(a) do CACS-FUNDEB implicará na 

aceitação das normas para a realização de Assembleia de Eleição contidas neste Edital e, em 

outros editais decorrentes desde, devidamente publicados. 

6.2 Correm por conta dos interessados(as) eleitos(as) o custeio integral das despesas 

decorrentes para a retirada dos documento solicitados, com sua entrega ao local, dia e hora 

determinados, inexistindo quaisquer forma de ressarcimentos. 

 

Eldorado do Carajás, 11 de novembro de 2022 

 

 

_______________________________ 
José Carlos Silva Corrêa 

Pres. do CACS-FUNDEB 
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MODELO 

ANEXO 
 
Ofício n° ____/2022 

Eldorado do Carajás, ___ de ________ de 2022. 
 
Ilustríssimo Sr. 
José Carlos Silva Corrêa 
Pres. CACS-FUNDEB/Eldorado do Carajás 
 
 
Assunto: Confirmação de Representatividade 
 
 

Pelo presente instrumento, o(a) (descrever a categoria/entidade/órgão) 

_________________________________, confirma a representatividade, na qualidade de 

conselheiro(a) municipal do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de Eldorado do Carajás – Cacs-Fundeb. 

O(a) indicado(a) como __________(titular ou Suplente) o(a) sr.(a) 

_____________________________, brasileiro(a), ________ (estado civil), __________ 

(profissão), exercendo a função de __________, no(a) ________________(nome da 

instituição), com formação em _______________, portador(a) da cédula de identidade RG n° 

___________ e CPF n° ____________, residente e domiciliado(a) na (rua/av.) 

_____________________ n° ____, bairro _______, CEP: 68524-000 na cidade de Eldorado do 

Carajás/PA. Telefone comercial ________________, cel. ________________, e-mail: 

__________________________. 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do(a) representante da categoria/entidade/órgão que confirma a 

representatividade. 

 




