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Ofício nº 117/2021_CNM_BSB Brasília, 14 de abril de 2021. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor  
Marcelo Lopes da Ponte  
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE  
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE  
Brasília/DF 
 

 

 

Assunto:  Reiteração de pleito sobre problemas no funcionamento do Sistema 
do Cacs Fundeb. 
 
 

 

Senhor Presidente, 

 
1.   Ao cumprimentá-lo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) dirige-

se a Vossa Senhoria para reiterar as dificuldades apresentadas pelos Municípios em 

relação ao funcionamento do sistema de Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs-Fundeb), já encaminhadas por meio 

do Ofício nº 108/2021_CNM_BSB, de 06 de abril. Ao mesmo tempo, reitera em especial 

a solicitação de que os Municípios não sejam penalizados pelo não registro dos novos 

Conselhos no Sistema CACS-Fundeb no prazo definido pela Lei 14.113/2020. 

2.   Em evento da CNM realizado no último dia 8 de abril, foi informado pelo 

coordenador de Fundos, Leomir Araújo, que o sistema CACS-Fundeb estaria disponível 

no dia 9 de abril. No entanto, desde então gestores sinalizam junto a esta entidade que 

o sistema continua indisponível, impedindo a atualização do cadastro dos novos 

conselhos do Fundeb.  

3.   A Confederação entende que a educação municipal não pode ser 

prejudicada em sua gestão devido aos problemas que ultrapassam seu âmbito de 

atuação e, por esse motivo, reforça a necessidade de que os Municípios não sofram 

sanções decorrentes do atraso no registro dos conselhos do Fundeb em razão das 

dificuldades de acesso aos sistemas. 

4.   Ademais, a CNM solicita, ainda, que as informações sobre o 

reestabelecimento do Sistema CACS-Fundeb sejam amplamente divulgadas assim 

como sejam ampliados os canais de comunicação que auxiliem os gestores no 
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cumprimento dos regramentos estabelecidos pela Lei do Fundeb e que dependem do 

acesso aos sistemas gerenciados pelo FNDE. 

 

5.   Certos de contar com o acolhimento ao pleito apresentado, colocamo-nos 

à disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelo e-mail: gabinete@cnm.org.br.  

 

 

                    Atenciosamente, 

 

                                                   

 
Glademir Aroldi 

Presidente 
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