PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LEI NO 832/2021.

"ALTERA ARTIGOS E O ANEXO I DA LEI NO
772/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, CLEIDIMAR
DA SILVA CAMARGO em pleno exercício de seu cargo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, da Lei Orgânica do Município.
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso
do Sul, em Reunião ordinária, realizada no dia 22 de março de 2021,
APROVOUe ou SANCIONO a seguinte Lei,
Art. 10 - Fica alterado o art. 10 da Lei 772/2017, passando a vigorar a
seguinte redação:
Art.1° - Aos vereadores, aos titulares de cargo em comissão e aos demais
servidores da Câmara Municipal de Rio Negro/MS, que se deslocarem
temporariamente da sede do município, por interesse do serviço público e
com expressa determinação do Presidente da Câmara, serão concedidos
diárias para fazer face às despesas com alimentação e hospedagem,
conforme discriminadas no anexo único desta Lei:
Parágrafo único: Para vereadores e servidores serão concedidas no
máximo 02 (duas) diárias por mês.
Art. 20 - Fica alterado o Anexo I da Lei 772/2017, passando a constar os
seguintes valores:
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Cargos
Vereadores
Comissionados
Servidor Efetivo I
Servidor Efetivo II
Servidor Efetivo III

No Estado
R$ 449,00
R$ 349,00
R$ 349,00
R$ 349,00
R$ 349,00

Fora do Estado
R$ 1.200 00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 400,00

Para o Exterior
R$ 1.600100
R$ 928 00
R$ 928,00
R$ 571 00

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se
às disposições em contrário.
RiO}eg):-O/MS,31 de março de 2021.
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II - o 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 como cônjuges, parentes
consanguíneos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.
Art. 8° Os membros do CACS-FUNDEB, observados os impedimentos
previstos no artigo 7° desta lei, serão indicados na seguinte conformidade:
I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo;
II - pelo Conselho dos Conselhos de Escola (CRECE), por meio de processo
eletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos
estudantes e dos responsáveis por alunos;
III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos
representantes de diretores
de escola, professores e servidores
administrativos;
IV - pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo
amplamente divulgado e observadas as condições previstas no §§ 10 e 20
do artigo 6° desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil
e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis.
Parágrafo
único.
As indicações dos Conselheiros ocorrerão com
antecedência de, no mínimo, (vinte) dias do término do mandato dos
conselheiros já designados.
Art. 9° Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria
específica, os integrantes dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as
indicações referidas no artigo 80 desta lei.

§ 2° As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes,
cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento
depender de desempate.
Art. 15. O site na intemet contendo informações atualizadas sobre a
composição e o funcionamento do CACS-FUNDEB terá continuidade com a
inclusão:
I - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que
representam;
II - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho;
lU - das atas de reuniões;
IV - dos relatórios e pareceres;
V - outros documentos prcduzldos pelo Conselho.
Art. 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das
competências do CACS- FUNDEB,assegurar:
I - infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local
para realização das reuniões;
11 - profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do
colegiado.
Art_ 17. O regimento interno do CACS-FUNDEBdeverá ser atualizado e
aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos
Conselheiros.
Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a
lei nO 561, de 09 de abril de 2007.
Rio Negro/MS, 31 de março de 2021.

Art. 10. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos
por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu
regimento interno.
Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e
de Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado.

Oeidimar da silva Camargo
Prefeito Municipal

LEI N0 832/2021.
"ALTERAARTIGOSE O ANEXOI DA lEI N0 772/2017,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Art. 11. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
I - não será remunerada;
II - será 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 e sobre as pessoas que Ihes confiarem ou deles receberem
informações;
IV - será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de
professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no
Conselho;
V - veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores
ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa
ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro
antes do término do mandato para o qual tenha sido deslqnado:
VI - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em
atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta
injustificada nas atividades escolares, sendo-lhas assegurados OS direitos
pedagógicos.
Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB,nomeados
nos termos desta lei terá vioêncla até 31 de dezembro de 2022.
Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer
as funções acompanhamento e de controle previstas na legislação até a
assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.
Art. 13. A partir de 1 ° de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o
mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada
a recondução para o próximo mandato.
Art. 14. As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
I - na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência
mínima bimestral, ou por convocação de seu Presidente;
II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante
solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes do
colegiado.
§ 1° As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria
Simples dos membros do CACS-FUNDEBou, em segunda convocação, 30
(trinta) minutos após, com os membros presentes.
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Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul,

CLEIDIHAR DA SILVA CAHARGO em pleno exercício de seu cargo,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, da lei
Orgânica do Município.
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso
do Sul, em Reunião ordinária, realizada no dia 22 de março de 2021,
APROVOU e ou SANCIONO a seguinte lei,
Art. 1° - Fica alterado o art. 10 da lei 772/2017, passando a vigorar a
seguinte redação:
Art.l° - Aos vereadores, aos titulares de cargo em comissão e aos
demais servidores da Câmara Municipal de Rio Negro/MS, que se
deslocarem temporariamente da sede do município, por interesse do
serviço público e com expressa determinação do Presidente da Câmara,
serão concedidos diárias para fazer face às despesas com alimentação
e hospedagem, conforme discriminadas no anexo único desta lei:
Parágrafo único: Para vereadores e servidores serão concedidas no
máximo 02 (duas) diárias por mês.
Art. 20 - Fica alterado o Anexo I da lei 772/2017, passando a constar os
seguintes valores:
Diárias Integrais:
Cargos
Vereadores
Comissionados
Servidor Efetivo I
Servidor Efetivo II
Servidor Efetivo III

No Estado
R$
R$
R$
R$
R$

449,00
349 00
349 00
349 00
349 00

Fora do
Estado
R 1.200,00
R 60000
R 60000
R 40000
R$ 40000

R$
R$
R$
R$

Para o
Exterior
1.600,00
928 00
928 00
571 00

Art. 30 - Esta lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se
às disposições em contrário.
Rio Negro/MS, 31 de março de 2021.
Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal
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