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NOTA TÉCNICA Nº 01/2021 
 

Orientações sobre alteração no CACS Fundeb. 
 
 

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul – 

Undime/RS, vem por intermédio desta Nota Técnica orientar os(as) Dirigentes 

Municipais de Educação gaúchos acerca da necessidade de alteração no CACS 

Fundeb dos municípios. 

A Lei federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, regulamentou o novo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - Fundeb1. Este dispositivo legal, estabeleceu que 

todos os entes federados devem criar Conselhos de Controle e Acompanhamento 

Social do Fundeb (CACS Fundeb). 

O atual CACS Fundeb que vige nos municípios está estabelecido e 

normatizado na regulamentação do “antigo” Fundeb, que este em vigência até o dia 

31 de dezembro de 2020.  

Neste sentido, tendo sido aprovado o “novo” Fundeb, há a obrigatoriedade 

da instituição dos novos CACS nos municípios, atentando para o seguinte: 

1) a lei federal nº 14.113/2020, que regulamenta o “novo” Fundeb, em seu 

artigo 42, determina que os novos conselhos deverão ser instituídos no 

prazo de 90 dias, a partir da sua vigência, ou seja, até o dia 31 de 

março de 2021, já que sua vigência teve início em 1º de janeiro de 

2021; 

2) o novo CACS deverá ser instituído por meio de lei específica, que 

deve ser encaminhada e aprovada pela Câmara de Vereadores; 

3) a lei federal nº 14.113/2020 determinou a inclusão de novos segmentos 

no CACS Fundeb dos municípios, conforme o inciso IV, do artigo 34 da 

lei, considerando que haja representação no território municipal. 

4) assim que aprovada a lei no Legislativo municipal, o Poder Executivo 

deverá solicitar para os segmentos elencados na nova lei do CACS, 

                                            
1
 Instituído através da Emenda Constitucional nº 108/2020. 
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que façam a indicação de representantes para comporem o novo 

conselho; 

5) os atuais membros do CACS em vigência no município, desde que 

estejam exercendo seu primeiro mandato, poderão integrar o 

mandato do novo Conselho, instituído nos municípios, desde que 

sejam indicados por seu respectivo segmento, não podendo se 

constituir como recondução, mas sim como nova indicação; 

6) o mandato da primeira composição do CACS, conforme a lei federal, 

terá mandato até o dia 31 de dezembro de 2022, dispositivo que 

deverá constar na lei municipal a ser instituída; 

7) a partir de 2023, o CACS passará a ter mandato de 4 anos, assim 

como já acontece com o Conselho de Alimentação Escolar, não 

permitindo recondução dos membros. Este dispositivo também deverá 

estar no corpo da redação da lei municipal; 

8) assim que todos os segmentos indicarem seus membros, os mesmos 

deverão ser nomeados por ato do Prefeito Municipal (portaria, decreto), 

para o mandato até 31/12/2022, devendo ser reunido o novo CACS e 

eleitos o presidente e vice; 

9) quando nomeado o novo CACS e eleitos o presidente e vice, é 

obrigatório o cadastro no sistema CACS virtual do FNDE, inserindo a 

lei municipal que criou o conselho, o ato normativo de nomeação dos 

membros. Deverão ser inseridos todos os novos membros, informando 

neste momento o Presidente e Vice, eleitos pelo colegiado; 

10)  nesta data, o FNDE está realizando as devidas alterações no sistema 

CACS Virtual, o que impossibilita o cadastro dos novos Conselhos, 

caso os municípios já o tenham aprovado e nomeado os membros. 

Temos de aguardar que o FNDE conclua a atualização do sistema 

adequado à nova lei vigente; 

11)  disponibilizamos um anteprojeto de lei, caso o município tenha 

necessário, que deve ser solicitado por email para a Undime-RS ou 

através do whatsapp da Secretaria Executiva; 

12)  sugerimos aos Dirigentes Municipais de Educação, a leitura da 

Emenda Constitucional nº 108/2020, que instituiu o “novo” Fundeb e da 

lei federal nº 14.11/2020, que regulamenta o Fundo; 

mailto:undime.rs@gmail.com
http://www.undimers.org.br/


   União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
Seccional Rio Grande do Sul 

___________________________________________ 

Marcílio Dias, 574 - Menino Deus - CEP 90130-000 - Porto Alegre - RS 
Fone: (51)3232 2093  -  undime.rs@gmail.com  

  http://www.undimers.org.br  

 

13)  no canal do Youtube do Conviva Educação, há uma live que trata da 

constituição dos novos CACS, com a participação do FNDE, com 

orientações básicas; 

14)  não haverá prorrogação do prazo que vence em 31 de março, pois 

haveria necessidade de alteração da lei federal nº 14.113/2020; 

15)  Não há punição prevista para os municípios que não conseguirem 

cumprir o prazo de 31 de março, no entanto, atentamos para que 

atendam ao disposto na constituição do novo CACS, para evitar 

problemas futuros; 

16)  nos colocamos à disposição dos municípios para quaisquer 

orientações aos municípios. 

 

Porto Alegre/RS, 26 de março de 2021. 

 

 

 
 

Marcelo Augusto Mallmann 
Presidente da UNDIME/RS 

Gestão 2019-2021 
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