
LEI Nº 645/2004 de 10 DE NOVEMBRO DE 2004.

Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de
Investimento Econômico e Social da
Bahia – FIES.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

APROVOU:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Investimento Econômico e Social da Bahia – FIES.

Art. 2º - O Conselho será constituído de 05 (cinco) membros, preferencialmente por servidores
concursados.

§ 1º – Os membros do Conselho serão indicados pelo Prefeito Municipal, que os designará para
exercer suas funções.

§ 2º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a recondução para
o mandato subseqüente.

§ 3º - As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

Art. 3º - Compete ao Conselho:

I – Avaliar os programas e investimentos em infra-estrutura e em ações sociais a serem apoiados
com recursos do Fundo;

II – Supervisionar as aplicações dos recursos;

III – Analisar as prestações de contas dos investimentos financiados com recursos do Fundo.

Art. 4º - O conselho terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Secretário Geral designados pelo Prefeito
dentre os seus membros.



Art. 5º - O Regimento Interno do Conselho deverá ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias após
a sua instalação e será promulgado por decreto executivo.

Art. 6º - As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, podendo haver
convocação extraordinária, através de comunicação escrita, por qualquer de seus membros ou
pelo Prefeito Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

  Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2004

HERONILDO RODRIGUES DE SOUSA
Presidente

JAIRES RODRIGUES PORTO
1º Secretário em exercício

JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
2º Secretário em exercício


