MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDEB – CACS-FUNDEB

Em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020,
devidamente ratificada pela Lei Municipal nº. 2.017, de 21 de março de 2021, a Secretaria de
Educação vem respeitosamente convidar todas as Organizações da Sociedade Civil do
município, que se enquadrem nos parâmetros preconizados no §3º do art. 34 da Lei nº
14.113/2020, sendo eles: serem pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos
termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, desenvolverem atividades direcionadas à
localidade do respectivo conselho, atestarem o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano
contado da data de publicação do edital, desenvolverem atividades relacionadas à educação ou
ao controle social dos gastos públicos e não figurarem como beneficiárias de recursos
fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso,
para participarem do processo eletivo, que definirá 2 (dois) representantes titulares das
organizações da sociedade civil, e 2 (dois) representantes suplentes, os quais integrarão o referido
colegiado.
Para tanto, cada Organização da Sociedade Civil deverá proceder com a indicação de 1 (um)
representante, em ofício com papel timbrado, devendo ser digitalizados e encaminhados para o email seduc.legislacao@praiagrande.sp.gov.br até 22 de abril de 2021, contendo as seguintes
informações: nome completo do indicado, R.G., CPF, endereço residencial, telefone para
contato, CNPJ da instituição e endereço da sede.
Considerando à pandemia mundial de COVID-19, o processo eletivo será realizado através da
plataforma “Google Meet” (link da videochamada: https://meet.google.com/zay-joom-kcg), no
dia 23 de abril de 2021 às 10h.
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefone/whatsApp 3496-2359.

Praia Grande, 16 de abril de 2021.

Profº. Maria Aparecida Cubilia
Secretária de Educação
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