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Considerações
Encaminhamento
Repete os valores da complementação da União ao Fundeb Ofício n° 04/2021 de 07/01/2021 ao MEC e ME
Port. Interm. 4, de 30/12/2020 com parâmetros
do 1º trimestre de 2020
Bate Papo em 19/02/2021 com participação da Sylvia
operacionais do Fundeb para 1º trimestre de 2021
Sem estimativa de receita para 2021
Gouveia
Publicação de matéria com orientações sobre valores
estornados das quantias creditadas nas contas do
Fundeb em 29/01/2021
Transferência da complementação da União em janeiro Valores equivocados, a mais ou a menos
“CNM explica estorno de valor da complementação
da União ao Fundeb”
Publicação de matéria com cobranças para
restabelecimento dos sistemas gerenciados pelo
FNDE para cadastro dos novos conselhos do Fundeb
“Dificuldade de acesso aos sistemas do FNDE
persistem; CNM reivindica solução”
Instituição dos CACS do novo Fundeb até 31/03/2021
Dificuldade para registro dos CACS no sistema do FNDE
Ofício n° 108/2021 de 06/04/2021 ao FNDE
Ofício n° 117/2021 de 14/04/2021 ao FNDE
Contatos diretos com o FNDE
Roda do Conhecimento em 08/04/2021 com
participação de Leomir Araújo do FNDE
1. Variação dos valores mensais da complementação da
Ofício n° 110/2021 de 07/04/2021 ao MEC, ME e
União
STN
Port. Interm. 1, de 31/03/2021 com parâmetros
referenciais anuais do Fundeb para 2021
2. Incongruência entre matrículas no Censo Escolar e as
Ofício da Aprece recebido em 06/04/2021
consideradas no Fundeb
Ofício 125/2021 de 20/04/2021 ao MEC/Inep/FNDE

Além disso, a CNM participou de reunião conjunta com a Secretaria Executiva (SE) e Secretaria de Educação Básica (MEC) do Ministério da Educação (MEC),
FNDE, INEP, Ministério da Economia e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para debater o cálculo do potencial fiscal como indicador para alocação de
recursos do Fundeb. Em consequência, a CNM encaminhou à SE/MEC o Ofício 124/2020 de 20/02/2021, encaminhado ao MEC com sugestões da entidade
para a operacionalização do Fundeb (pontos a serem esclarecidos e/ou definidos).

