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PREFEITURA MUNICIPALcGc383 , 
DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA 

LEI N° 3.009, DE 19 DE SETEMBRO DE 2007 

"Altera as leis municipais 2.247, de 20 de 
agosto de 1997, e 2.252, de 06 de outubro de 
1997, que tratam da Fundacao Educacional 
Municipal de Ibitinga - FEMIB." 

0 PREFEITO MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE 
IBITINGA, Estado de Sao Paulo, em conformidade corn a Lei Organica do Municipio, e 
nos termos da Resolugao no 3.127/07, da Camara Municipal, promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° - 0 paragrafo 1°, do artigo 6°, os artigos 9°, 10, 11, 12, 13 e 18, da lei 2.247, 
de 20 de agosto de 1997, ficam alterados e passam a ter a seguinte redagao: 

'Art. 6° 	  
"§1° - VETADO 

Art. 9° - Os services administrativos da Fundacao ficarao a cargo do 
Superintendente, escolhido pelo Conselho Curador e nomeado por ato da 
Presidencia. 

/I 

'Art. 10 - 0 patrimOnio da Fundacao Educacional Municipal de Ibitinga sera 
constituldo por: 
I - bens imoveis, movels e equipamentos; 
II - subvence-es federal, estadual ou municipal; 
III - verba orcamentaria municipal, federal ou estadual; 
IV - doacaes particulares em bens move/s, imoveis, dinhe/ro, awes, autos de 
divida esses dais (Mimes corn negociacao em bolsa, fundos de 
investirnentos e outros, que possam ser convettidos e avaliados; 
V - saldo das rece/tas adv/ndas dos diversos services prestados pela Fundacao 
ou suas mart/das; 
VI - creditos reg/strados na Contabi//dade; 
VII - saldos de aplicacJes financeiras; 
VIII - saldos dos exercicios anteriores. 
Paragrafo Un/co - A aceitacao de doacoes a qua/quer auto, corn ou sem 
encargo, dependera de aprovacao do Conselho Curador. 

'Art. 11 - E permitida a Fundacao ou suas mart/das, desde que aprovado 
pelo Conselho Curador e incluido no orcamento, o seguinte: 

I - cr/ar organs proprios de educacao e pesquilsa, em nivel da Educacao 
Profissional, tecnica ou de graduacao e criacao e implantacao de no vos cirsos; 
II - publicar ou fazer publicar trabalhos de pesqu/sa; 
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III - realizar congresses, seminaries ou qualquer outro evento que tenha por 
objetive o ensino, a pesquisa, a cultura, o meio ambiente; capacitar e 
recapacitar docentes, da rede publica e privada; 
IV - participar de eventos da municipalidade de Ibitinga, divulgando suas 
mantidas; 
V - incentivar o esporte, objetivando a reinsercao do jovem ou adult° ao 
convivio social, come pratica educacional': 

"Art. 12 - 0 Poder Executive, spas receber o orcamento da Fundacao, 
aprovado pelo Censelho Curador, por 2/3 de seas membros, fare consigner 
em seu orcamento anual dotack propria a ser repassada a Fundacao, em 
duodecimos, ate o 150  dia citil do mes anterior a realizack da despesai: 

"Art. 13 - Constituem recursos financeiros da Fundacao: 
I - o repasse orcamentario do municlpie de Ibitinga; 
II - subvencoes ou auxilios orcomentarios ou extra-orcamentarios dos 
Go versos Federal, Estaduais ou Municipai9, ou de empresas pciblicas ou 
privadas em que eles tenham participacao ou nab; 
III - as rendas auferidas de seu patrimonio preprio; 
IV - os saldos dos exercicios anteriores; 
V - as doacoes ou contnbuicejes de pessoas ffsicas ou jundicas, instituicoes 
diversas, nacional ou internacional, inclusive para a constituicao de fundos 
especiais, para custeio do ensino gratuito e para o esporte; 
VI - as parcelas que the forem atnbuidas, por contrato, dos lucros decorrentes 
da exploracao de direitos autorais, resultantes de pesquisas ou publicacoes, 
nas quais tenham participado, seja total ou parcialmente; 
VII - as parcelas que the forem atnbuidas, decorrentes de inscricdes em 
vestibulares e curses de extensaes; 
VIII - as parcelas que the forem pagas ou transferidas por services de 
capacitar ou recapacitar profissional9, na area educacional ou na-o; 
IX - valores recebidos a auk,  de taxa de expediente, copias reprogrificas, 
requerimentos, expedicao de documentos, segunda via, historic° escolar, 
entre outros, nos termos da tabela a ser fixada por ate do Superintendente, 
corn comunicacao ao Consetho Curador e publicacao na Imprensa Oficial do 
MuniciPio. 

/I 

"Alt. 18 - 0 regime de trabalho dos dirigentes c/a Fundacao, dos dingentes 
das suas mantidas, do corpo docente e do pessoal tecnico e administrative, 
fica sujeito ao instituido no artigo 39 da Constituicao Federal e na legislacao 
municipal, corn vincula ao regime geral da previdencia social. 
§ 1° - 0 corpo docente e o pessoal tecnico ficam tambem sujeitos ao dls,3osto 
no artigo 37 da Constituicao Federal e na legislacao municipal. 
§ 2° - Para atender a necessidade temporana de excepcional interesse 
public°, a Fundacao podera efetuar contratacao de pessoal par tempo 
determinado, nas condiceies e prazos previstos nesta Lei; 
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§ 3° - Considera-se necessidade temporaria de excepcional interesse publico: 
I - assistencia a situacoes de calamidade pOblica; 
II - admissao de professor substituto e professor vis/tante; 
III - admissao de professor e pesquisador visitantes estrangeiros; 
IV - admissao de professor, pesquisador e tecnologo substitutos, para suprir a 
falta de professor, pesquisador ou tecnologo ocupante de emprego pOblico, 
decorrente de licenca para capacitacao e treinamento, na forma lei. 
§ 4° - A contratack de professor substituto, a que se refere o inciso II, do 
paragrafo anterior far-se-ci exclusivamente para suprir a falta de docente da 
carreira, decorrente de exoneracao ou demissao, falecimento, aposentadoria, 
afastamento para capacitacao e afastamento ou licenca de concessab 
obrigatoria; 

§ 5° - As contratacoes para substituir professores afastados para capacitacao 
ficam lirnitadas a vitae por cento do total de cargos de docentes da carreira, 
constante do quadro de lotacao da instituicab". 
§ 6° - 0 recrutamento do pessoal a ser contratado sera feito mediante 
processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgack, inclusive atraves do 
drgilo municipal de imprensa, prescindindo de concurso public°. 
§ 7° - A contratacao para atender as necessidades decorrentes de calamidade 
publica prescindira de processo se/etivo. 
§ 8° - A contratacao de pessoal, nos casos do professor visitante, referido no 
inciso II, do paragrafo 3°, deste artigo, podera ser efetivada a vista de not -dna 
capacidade tecnica ou cientifica do professional, mediante analise do curriculum 
vitae, e seus vencimentos, viagens, estadias, refeicoes 5c-70 as mesmas fixadas 
aos docentes efetivos, na respectiva titulacao': 

Art. 2° - Os artigos 7°, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, da Lei 2.252, de 06 de outubro de 1997, ficam 
alterados e passam ter a seguinte redagao: 

"Art 7° - A Administracao Superior da Fundack Educacional Municipal de 
Ibitinga - FEMIB - sera exercida pelos seguintes orgiios: 
I - Conselho Curador 
II - Presidencia do Conselho Curador; 
III - Superintendencia. 

/I 

"Art /0 - Compete ao Conselho Curador: 
I - velar pela fidelidade da FEMIB, de acordo corn os fins para o qual foi 
constituida, e pelo seu crescente prestigio; 
II - deliberar sobre orcamento, prestack de contas e relatorios de atividades 
apresentados pela Superintendencia; 
III - estatuir normas para orientack e administracab da FEMIB, inclusive 
quanto a proposta de piano de carreira funcional f  pOlitica salanal de seus 
funcionarios, para elaborack de projeto de lei do Qhefe c Executivo; 
IV - propor reformas ao Estatuto; 
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V - elaborar e reformular o Regiment° Intern Geral da FEMIB, sempre que as 
mudancas forem necessarias; 
VI - opinar sobre a aquisicao ou alienacao, a qualquer titulo, de bens de 
moveis ou imoveis, na forma dos artigos 20 e 21, deste Estatuto; 
VII - escolher, livremente, diretores das suas mantidas, os nomes 
encaminhados em lista trip/ice, pelos Orgaos colegiados, os quaffs terao 
mandato de 04 anos, podendo ser reconduzidos; 
VIII - funcionar como orgao recursal, de qualquer outra estancia da FEMIB ou 
de suas mantidas; 
IX - encaminhar ao Poder Executivo Municipal o orcamento e os pianos de 
trabalho, na forma do artigo 29 e seus respectivos paragrafos; 
X - indicar a nomeacao do Presidente do Conselho Curador e do 
Superintendente, que preencham os requisitos legais; 
XI - opinar sobre a extincao, fuse°, anexacao, incorporacao, ou encampacab 
da FEMIB e suas mantidas; 
XII - encaminhar ao Prefeito Municipal e a Camara Municipal as delibracdes 
sobre alteracdes estatutarias, para apreciack. 
XIII - del/berar e resolver sobre os casos 01771.5505 ou duvidosos do Estatuto. 
Paragrafo Unico - Dependerao do voto da maioria absoluta dos membros 
do Conselho as deliberacdes que versarem sobre as materias constantes nos 
indsos III, IV, V e VII; de 2/3 (doffs ter-cos) dos votos, da totalidade dos 
membros do Conselho Curador, em relacao ao inciso II, VI, X, XI, e, maioria 
simples, nos ciemals casos. 

'Art. 11 - 0 Conselho Curador reunir-se-a, na forma do que constar do 
Regiment° Intern, corn a presenca da malaria absoluta de seus membros, e 
deliberant de acordo corn o previsto no inciso XIII do Artigo 10: 
I - Ordinariamente: 
a) ate o dia 28 de fevereiro de cada ano, para discutir e votar a prestacao 
de contas e o relatorio de atividades do ano anterior, na forma do artigo 30; 
b) no mes de julho, para discutir e votar propostas orcamentarlas da FEMIB, 
nos termos do artigo 29. 
II - Extraordinariamente: 

quando convocado pelo seu Presidente, para tratar de assunto urgente e 
relevante ou conveniente para a FEMIB. 

II. Por solicitack escrita e justificada, de 1/5 de seus membros, ding/da ao 
Presidente do Conselho Curador, em materia relevante de interesse da 
FEMIB ou de suas mantidas. 

Paragrafo Unico - Todas as convocacdes conterao a Ordem do Dia e sera° 
transmitidas, por escrito, na forma do que dispde o Regiment° Intern, a cada 
urn dos membros, com antecedencia minima de doffs (02) dias nab 
computando o dia da convocacao e nem o dia da reuniao': 
"Art. .12 - 0 Superintendente podera participar das reunides do Conselho 
Curador, a convite do Presidente, com direito a voz e sem direito a voto.   
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"Art. 14 - Compete ao Presidente do Conselho Curador: 
I - convocar o Conselho Curador e o Superintendente; 
II - presidir as reunities do Conselho Curador; 
III - baixar atos, inclusive os de nomeacties do Superintendente e Diretores de 
suas mantidas, em nome do Conselho Curador; 
IV - opinar sobre a transferencia de dotagao orgamentaria, de acordo corn as 
normas fixadas pelo Conselho Curador e legislagao vigente; 
V - submeter a deliberagao do Conselho Curador toda materia advinda da 
Superintendencia e em grau de recurso; 
VI - convocar suplentes nos impedimentos de Conselheiro titular e, na 
vacancia, novas eleigoes; 
VII - dar posse ao Superintendente, aos novos Conselheiros Curadores e 
Suplentes, bem como ao novo Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Curador; 

VIII - votar nos casos em que exija votos de todos os membros do Conselho 
Curador e dar o voto de desempate; 
IX - determinar ao Superintendente a instauragao de sindicancias e 
procedimentos administrativos, acaso esse nao tenha tornado providencias, 
quando for exigido; 

X - representar a FEMIB, em juizo ou fora dele, ativa e passivamente e, em 
nome da FEMIB, assinar os instrumentos de aquisicao, alienagao ou oneragao 
de bens, atendidas as disposigoes do Estatuto. 

Capitulo III 
DO ORGA0 EXECUTIVO 

'Art. 15 - A Superintendencia e o Secretario Executivo constituem o organ 
executivo da administracao da Fundacab Educacional Municipal de Ibitinga - 
FEMIB - e terab a seguinte constituicao: 
I - urn Superintendente, nomeado pelo Presidente da FEMIB, corn mandato de 
seis (6) anos, apos indicacao do Conselho Curador, preenchidos os requisitos 
legais; 
II - urn Secretario Executivo, nomeado pelo Superintendente, corn atnbui0es 
constantes da le% 
Paragrafo Un/co - Nos seus impedimentos, ferias ou afastamentos o 
Superintendente sera substituldo pelo Secretario Executivo". 

'Art 16 - Compete ao Superintendente: 
I - Superintender a FEMIB ern toda a sua atividade administrativa; 
II - Executar e fazer executar Codas as deliberacoes, orientacoes e resolucoes 
do Conselho de Curadores; 
III - Acatar as ordens do Presidente 	 selho de Curadores, naqu/lo que 
for de sua atribuicao; 
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IV - Fixar, por portaria, os valores relativos a inscricoes em vestibulares, 
copias reprograficas, requerimentos, expedick de documentos ou segunda 
via, nas atividades das entidades mantidas pe/a FEMIB; 
V - Fixar, por portaria, o valor da hora aula, da estadia e do qullometro 
rodado, para os professores efetivos, visitantes ou convidados, corn base em 
lei municipal; 
VI - ordenar despesas, abrir e mo vimentar contas bancarias da FEMIB, nos 
termos do artigo 32, da lei municipal n° 2.252/1997; 
VII - Contratar e dispensar funcionarios da FEMIB, observando a leg:slack 
especifica; 
VIII - aprovar as alteracoes orcamentarias dentro dos limites autorizados, 
atraves de portaria; 
IX - Propor ao Presidente do Conselho Curador, se for o caso, a abertura de 
creditos adicionais e suplementares, que deverk ser encaminhados ao 
Executivo para as providencias. 
X - F/rrnar con venios, contratos, protocolo de intenOes ou qualquer outro 
instrumento, que tenha a finalidade de cumprir os objetivos e interesse da 
FEMIB; 
XI - Firmar contratos ou convenios ,corn a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
(FIES), PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA (FDE), PROUNI (MEC) ou qualquer 
outro organ municipal, estadual, federal, da admini:strack direta ou indireta, 
fundacdes pOblicas ou privadas e/ou entidades empresariais privadas, corn a 
finalidade de estimular e financiar o acesso a educack, bem como denuncia-
los, podendo negoc/ar titulos da divida pt blica, autorizado pelo Conselho de 
Curadores, atraves de portaria, em valores que nab ultrapassem o constante 
do orcamento; 
XII - opinar sobre a necessidade ou nab de admissab, dispensa, renovack de 
contrato do pessoal docente, encaminhado pe/a Secretaria Executiva, corn 
proposta a Congregack; 
XIII - aprovar ou nao a convenrencia, relevancia e urgencia da contratack de 
professor convidado, visitante ou substituto; 
XIV - aprovar ou nao a realizack de eventos, congressos, semanas 
universitarias ou qualquer outra atividade da FEMIB ou suas mantidas, na area 
educational, solicitando o empenho de verba orcada a Superintendencia; 
XV - opinar e autorizar ou nao pedido de afastamento de docente para 
participar de cursos de aperfelcoamento, especializack e extensao; 
XVI - aprovar ou nao encaminhamento aos organs cornpetentes, se for 
necessario, de pedido de credenciamento e autorizack, pelas mantidas da 
FEMIB, depoLs de alocado recurso orcamentirio, de cursos de 
aperfelcoamento, especlalizack e extensab, lato sensu e stricto sensu; 
XVII - acatar e dar providenclas, apps manifestacab da Congregacao e da 
Direcao das mantidas, sobre criacab ou extincao de cursos de graduacilo e 
pos-graduacab; cursos tecnicos ou profissionalizantes; 
XVIII - patticipar, quando convidado, com.dkeito a voz e sem dire/to a voto, 
nas reunides dos organs super/ores das rflanteas, e da FEMIB; 
XIX - apreclar, as reivindicacoes do cdrpo\ docente, opinando expressamente 
sobre etas, encaminhando-as ao Conseilho Curador';  
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'Art 17 - Compete ao Secretario Execut/vo: 
I - assessorar as instituiedes mantidas pela FEMIB, quanto aos cursos, em 
todos os basico, de graduaeao, extensao, tecnico ou pro fissionalizantes, 
preparando documentos necessarios, a serem encaminhados aos orgaos 
competentes, para os fins de credenc/amento, autorizacao e avallacao, bem 
como, dom/nar e conhecer legslacao pert/nente; 
II - propor ao Super/ntendente, ate o final do mes de maryo, as verbas 
necessarias para a manutencao dos cursos ex/stentes e, bem ass/m, a 
ampliaeao dos mesmos, em qualquer nivel, para fins oreamentarios, 
ana/isando ou glosando as propostas encam/nhadas pelas diretor/as das 
un/dades mantidas, que deverao constar da Lei de Diretrizes Orcamentarias 
para o ano seguinte; 
III - representar o Supenntendente da FEMIB em congressos, eventos ou 
qualquer at/v/dade na area educational, quando for o caso. 
IV - avaliar e encaminhar ao Super/ntendente sobre a necess/dade ou nao de 
admissab, o'ispensa, renovacao de contrato do pessoal docente, encaminhado 
pelas d/retor/as das mantidas, dentro da realldade orcamentana. 
V - avaliar e encaminhar ao Superintendente sobre a conveniencia, relevancia 
e urgencia da contratacao de professor convidado, visitante ou substituto, 
dentro da real/dade oreamentaria; 
VI - elaborar estudos e encaminhar ao Super/ntendente sobre a realizacao de 
eventos, congressos, semanas universitarias ou qualquer outra at/v/dade da 
FEMIB ou suas mantidas, na area educacional, solicitando o empenho de 
verba oreada a Superintendencia; 
VII - dom/nar e conhecer a legislacao pertinente para assessorar o 
Super/ntendente. 
VII - acompanhar as at/v/dades adm/nistrat/vas da FEMIB, cu/dando do 
controle e freqiiencia dos sery/dores, e fazer cumprir as regras, e 
determ/mcaes para o seu funcionamento, levando ao conhecknento do 
Superintendente': 

Titulo III 
Do Patrimonio e dos Recursos Financeiros 
Capitulo I 
Do Patrimonio 

'Art. 18 - 0 patrirnonio da Fundacao Educacional Municipal de Ib/tinga 
FEMIB - sera constkuido de: 
I - bens move/s, imoveis e equipamentos; 
II - verba oreamentaria do municipio, do estado e da uniao; 
III - subvenedes do municipio, do estado e da uniao; 
IV - creditos reg/strados na Contabllidadp; 
V - doaedes de pessoas fisicas ou juridicas, essas pjblicas ou pr/vadas, em 
bens move/s, imoveis, dinhe/ro, aeoes, titulos da diVida pOblica, essas duas 
Oltitnas desde que negoc/adas em balsa, funds de investimentos e outros, 
que possam ser convert/dos e avaliados; 
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VI - saldos de aplicacdes financeiras; 
VII - saldos dos exercicios anteriores; 
VIII - saldos das receitas advindas de servicos ou publicacoes realizadas pela 
FEMIB ou suas mantidas, na realizack de seus objetivos. 
Paragrafo On/co - A ace/tack de doaciks a qualquer tItulo, corn ou sem 
encargo, dependera de aprovack do Conselho Curador. 

'Art. 20 - A aquisiCk e alienack, a qualquer auto, bem como a onerack 
de bens e valores, acima do previsto do orcamento, dependem de lei 
municipal especifica, ouvido o Conselho Curador'. 

'Art. 21 - Os bens e direitos da FEMIB poderk ser alienados ou gravados, 
apos os procedimentos legais, e serk utilizados ou aplicados exclusivamente 
Para a consecuck de sua finalidade e objetivos, obedecida a leg:slack 
pert/ante'; 

'Art. 22 - No caso de extinck da FEMIB, seu patrimonio sera incorporado ao 
do Municipio, assegurando a sua finalidade na area educacional; em caso de 
fusk, incorporack, anexack ou encampack, o Conselho Curador opinara 
quanto ao destino dos bens a serem consignados em lei municipal especifica': 

'Art 23 - As aquisicoes, alienaccies, contratacdes de obras e servicos devern 
observar e cumprir a lei das 

"Art 24 - Recebido o orcamento da FEMIB, elaborado ate o mes de junho e 
estando compatIvel corn as leis de diretrizes orcamentarias e piano plurianual, 
o Poder Executivo fare consigner no Orcamento Gera/ do Municipio o valor 
correspondente a receita e despesa. 
Paragrafo Unico - 0 valor orcado sera repassado em duodecimos a FEMIB, ate 
o 15° dia ON do mes anterior a realizack da despesa". 

"Art 25 - Sera vedado a Fundack: 
I - cobrar dos alunos de suas mantidas mensalidades pelos cursos de 
graduack oferecidos; 
II - remunerar ou distnbuir lucros, dividendos, bonificacoas ou vantagens a 
seus Conselheiros, efetivos ou suplentes, benfeitores ou mantenedores, a 
qualquer auto ou pretexto; 
III - assumir ,encargos externs permanentes de qualquer natureza. 
Paragrafo Unico - Podera cobrar inscricoes em vestibu/ares, taxa de 
expediente, copias reprograficas, requerirnentos, expedick de documentos, 
segunda 	 histdrico escolar, entre outs;. . nos termos da tabela a ser fixada 
por ato do Superintendente, corn comunicack ao Conselho Curador e 
publicack na Imprensa Oficial do Municipio". 

Capitulo II 
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Dos Recursos Financeiros 
Secao I 
Da natureza e origem 

"Art 26 - Constituem recursos financeiros da Fundacab Educational Municipal 
de Ibitinga - FEMIB: 
I - o repasse orcamentario do municipio de Ibitinga; 
II - subvencdes ou auxilios orcamentarios ou extra-orcamentarios dos 
Governs Federal, Estaduais ou Municipals, ou de empresas pjblicas ou 
privadas em que eles tenham participacao ou nab; 
III - as rendas auferidas de seu patrimonio proprio; 
IV - os saldos dos exercicios anteriores; 
3 - as doacaes ou contnbuicoes de pessoas fisicas ou jur/dicas, instituicaes 
diversas, nacionais ou internacionais inclusive para a constituick de fundos 
especiais, para custeio do ens/no gratu/to e para o esporte; 
VI - as parcelas que /he forem atnbuidas por contrato, dos lucros decorrentes 
da exploracao de direitos autorais, resultantes de pesquisas ou publicacaes, 
nas qua/s tenham patticipado, seja total ou parcialmente; 
VII - as parcelas que the forem atribu/das, decorrentes de inscriOes em 
vestibulares e cursos de extensab; 
VIII - as parcelas que the forem pagas ou transfer/das por servicos de 
capac/tar ou recapac/tar profiss/ona/s, na area educational ou nao; 
IX - va/ores receb/dos a t/tu/o de taxa de expediente, cop/as reprograficas, 
requerimentos, expedick de documentos, segunda via, historic° escolar, 
entre outros, nos termos da tabela a ser fixada por ato do Superintendente, 
corn comunicacab ao Conselho Curador e pub//cacao na Imprensa Oficial do 
Municlpio; 
X - produto de operacoes de credit°, de financ/amentos ou de alienacao de 
bens na forma legal e estatutana; 
XI - multas e rendas eventual's. 

"Art 28 - Para a organizack da proposta orcamentina da Fundacao 
Educacional Municipal de Ibitinga - FEMIB - as unidades mantidas, atraves da 
Direcao, encaminharab as previsdes de suas rece/tas e despesas, dev/damente 
d/scr/m/nadas e justificadas, para o exercicio seguinte, ate o mes de junho, 
Supenntendencia, para aprovack ou glosa". 

"Art. 29 - Ate o dia 30 de julho, o Super/ntendente, ouvido o Presidente da 
Fundaceo Educacional Municipal de Ibitinga - FEMIB - encaminhara para 
discussilo e votacab no Conselho Curador a proposta orcamentaria para o ano 
seguinte, 
§ .1° - A proposta orpmentaria sera hcomp nhada de justificativas dos pianos 
de trabalhos correspondentes. 
§ 2° - Para os pianos, cuja execuck exceda ou possa exceder em ma/s de urn 
exercicio finance/ro, as despesas serk a rovadas de forma global, pelo 
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Conselho Curador, consignando-se nos orcamentos seguintes as dotacdes 
necessarias; 
§ 3° - Para os programas ou atividades especiaLs e tambem de canker 
emergencial, poderao ser criados fundos proprios, atraves de suplementack 
ou abertura de creditos especiais, obedecida a legislack vigente". 

'Art. 30 - Ate o dia 28 de fevereiro de cada ano, o Superintendente 
submetera ao Conselho Curador a prestack de contas do exercicio anterior, 
acompanhada dos relatorios de atividades desenvolvidas pela Fundack e suas 
mantidas. 
Paragrafo Un/co - Da prestack de contas constark, alem de outros, os 
seguintes elementos: 
I - balanco patrimonial; 
I - balanco financeiro; 
III - quadro comparativo entre a receita e a despesa orcada e a receita 
transferida; 
IV - quadro comparativo entre a despesa fixada e a despesa realizada. 
V - demais elementos preconizados pela legislack'. 

"Art. 31 - Apos a discussk e votack das contas do exercicio anterior, pelo 
Conselho Curador, o Presidente da FEMIB encaminhara relatorio das contas, 
aprovadas ou nab, bem como as atividades desenvolvidas, ao Chefe do Poder 
Executivo. 
Paragrafo Unico - Sera disponibilizado na Internet, no site da Fundack ou de 
suas unidades, o balancete financeiro, mensalmente, e, anualmente, sera.° 
publicados e disponibilizados, o demonstrativo da receita, da despesa, o 
balanco do exercicio anterior e o extrato do balanco do referido exercIcio". 

'Art. 32 - A movimentack da conta bancaria sera realizada atraves de 
cheques nominais, assinados pelo Superintendente e por outro funcionario 
indicado pelo Conselho Curador, para tat finalidade, ou transferencias 
bancarias e creditos em contas correntes, desde que autorizados'. 

Titulo IV 
Das Unidades de Ensino e Pesquisa 

"Alt. 33 - As unidades de ensino e pesquisa, mantidas pela Fundack 
Educacional Municipal de Ibitinga - FEMIB - terk suas coordenadorias 
pro'prias, subordinadas a Diretona, a qual competira geri-las, conforme o 
Regimento Intern da mantida, as normas emanadas do Conselho Curador e 
as demals normas previstas na leg:slack em vigor. 
Paragrafo Un/co - A Diretona das unidades de ensino e pesquisa deverk 
relacionar-se diretamente corn o Superintrde te". 

'Art. 34 - As unidades referidas no anti 	 terior terk como organ da 
administrack: 
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I - d/retor/a geral, vice-diretoria, congregacgo e coordenadona de cursos para 
o ensino superior; 
II 

- diretoria geral, vice-diretoria, conselho consultivo e coordenadoria, para os 
cursos de educacao tecnica, profissionalizantes e outros de manifesto 
interesse coletivo". 

"Art. 35 - VETADO 

§ 1° — VETADO; 

§ 2° - A remuneraceo da Diretoria Geral, Vice-Diretores, Coordenadores, 
pessoa/ docente, tecnico administrativo, sera proposta pelo Conselho Curador 
ao Chefe do Executivo, de acordo com as determinacoes 
§ 3° - 0 exercicio das Diretorias Gerais das Unidades de Ensino e Pesquisa, 
mantidas pela FEMIB, devera ser em to o int ral". 

At 3° - 
Fica expressamente revogado o parigrafo Oni do attigo .12 da lei municipal 

2.247, de 20 de agosto de 1997. 

Art. 4° - 
Esta lei entrara em vigor na data de sua /publi agao, retroagindo seus efeitos 

em 1° de juiho de 2007, sendo revogada as di posigoes em contrario. 

Marlette Bela Cardoso 
Chefe do Dept° de Protocolo e Arquivo 
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VETO - LEI N° 3.009, DE 19 DE SETEMBRO DE 2007  

Altera as leis municipais 2.247, de 20 de 
agosto de 1997, e 2.252, de 06 de 
outubro de 1997, que tratam da 
Fundacao Educacional Municipal de 
Ibitinga - FEMIB. 

PREFEITO MUNICIPAL DA ESTANCIA 
TURISTICA DE IBITINGA, Estado de Sao Paulo, em conformidade com a 
Lei Organica do Municipio, do artigo 66, § 5° da Constituicao Federal e 
nos termos da Resoluck no 3.127/07, da Camara Municipal, promulga os 
seguintes artigos da lei 3.009/07 que haviam sido vetados: 

Art. 10  - 	  

'Art. 60   
f/   

"§' 1 0  - 0 Conselho Curador escolhera, livremente, 
por maioria de votos, o Superintendente da Fundacao 
Educacional, apresentado em lista trip/ice para 
mandato de sets anos, permitida 01 (uma) reconducao, 
preenchidos os requisitos previstos em lei". 

Art. 20  - 	  

"Art. 35 - As diretorias gerals serao escolhidas pelo Conselho 
Curador, a partir de uma lista triplice, organizada pela 
Congregacao ou pelos Conselhos Consulti vos, e terao 
mandatos de quatro (04) anos, permitida 01 (uma) 
reconducao". 

1° - Os coordenadores de unidades de ensino e pesquisa 
serao escolhiclos pela Congregacao (orgao superior da 
mantida), a partir de lista trIplice, indicado pelo Corpo Docente 
e terao mandato de 02 (dots) anos, p mitida 01 (uma) 
reconducao. 

I/ 

I/ 
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Art. 3° - sta lei, en rara em vigor na data de 

sua publicagao, sendo revogadas a 	 em contrario. 

Registrada e • ublicada na Secretaria de 
Administragao, em 17 de outubro de 2007. 

	

Mari 	 ardoso 

	

Chefe do Dept 	 rotocolo e Arquivo 
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