
Os Conselhos de 
Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb
- CACS -



FINALIDADE
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Acompanhamento e controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos
recursos do Fundeb

CONSELHOS DO FUNDEB - CACS

IMPORTÂNCIA
Par9cipação e representação social com atuação
por meio de colegiado, formado por representações
sociais diversas.



APOIO DO PODER 
EXECUTIVO
- deve ser assegurada 

infraestrutura e condições 
materiais adequadas à
execução de suas 
competências 
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AUTONOMIA
- sem subordinação institucional 

ou vinculação ao Poder 
Executivo;

- renovação periódica ao final de 
cada mandato (art. 33, III, §3º)

ATIVIDADE NÃO 
REMUNERADA e considerada 
de relevante interesse social 
(art. 34, §7º, I e II)

Atuação dos Conselhos do Fundeb 



• CACS em âmbito federal, estadual, distrital e municipal
• Atribuições:

o instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas 
ao respec2vo TC

o supervisão do censo escolar anual e da elaboração da proposta 
orçamentária anual

o acompanhamento da aplicação dos recursos federais (Pnate e Peja)

O QUE PERMANECE

InsGtuição de novos conselhos no prazo de 90 dias, contados 
da vigência dos Fundos (art. 42)

o Vigência do Fundeb a par2r de 01/01/2021 – prazo até 31/03/2021, 
o Os novos conselhos devem ser criados, independente da vigência do 

conselho do an2go Fundeb

REGRA DE TRANSIÇÃO

O CACS Fundeb: Lei 14.113/2020



o Vedada a recondução para o próximo mandato
o Mandato com início em 1º/jan do 3º ano de mandato do respectivo 

titular do Poder Executivo (art. 34,§9º)
o Primeiro mandato dos CACS municipais: até 31/12/2022 (1 ano e 9 

meses)
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Mandato de 4 anos

Conselheiros do CACS do anGgo Fundeb podem ser indicados para 
integrar o novo Conselho

Mandato dos CACS
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Criação dos CACS por legislação específica do respec5vo âmbito 
governamental (art. 34, caput) 
• Ques5onamento: lei ou decreto? Lei municipal

Composição em âmbito municipal (art. 34, IV)

Novo CACS: composição
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Integram o CACS municipal, “quando houver”:

Cada Gtular com um suplente, da mesma categoria ou segmento social 
(art. 34, § 8º)

Não há a expressão “no mínimo" na Lei 14.113/2020 (art. 34)

• A Lei 11.494/2007 previa no mínimo 9 membros (art. 24)

Novo CACS: composição



• !tulares de cargos no Execu!vo e parentes consanguíneos ou afins
• funcionários de assessorias ou consultorias relacionadas ao Fundeb
• pais ou representantes da sociedade civil com cargos ou funções na 

administração pública
• estudantes não emancipados etc.

Vedação para o Presidente do CACS ser representante do 
respectivo Poder Executivo

Impedimentos: 

Indicações até 20 dias antes do fim dos mandatos dos 
conselheiros

O que permanece no CACS



• Câmara específica com competência deliberativa e terminativa
• Observância da composição dos CACS, prazo e impedimentos para 

indicações de conselheiros

CACS municipal como câmara específica do Conselho Municipal de 
Educação (CME) 

Precisa ser ins5tuída nova câmara CME até 31/03/2021, ou apenas 
incluir os novos membros?

• Embora o art. 48 não faça ref. ao art 42, nem ao art 34, entende-
se que todas as regras devem ser observadas 

QuesGonamento

CACS como câmara do CME (art. 48)



Registro do novo CACS no Sistema CACS-Fundeb

Para registrar!

Ins9tuição do novo CACS até 31/03/2021

Instituição por lei municipal

Mandato do novo CACS municipal até 31/12/2022

CACS com mandato de 4 anos, vedada recondução, e início 
no 3º ano do mandato do Execu9vo

CACS com nova composição



educacao@cnm.org.br
(61) 2101-6069/6077

cnm.org.br


