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OFÍCIO/CMECL/CMACSFUNDEB/Nº 027/2021 

 

Conselheiro Lafaiete, 22 de novembro de 2021. 

 

Ao Senhor, 
Albano de Souza Tibúrcio 
Secretário Municipal de Educação 
 
Ao Senhor  
Cláudio Castro Sá Filho 
Secretário de Fazenda 
 
Ao Senhor  
Cayo Marcus de Almeida Fernandes 
Procurador Municipal 
 
Cc: Câmara Municipal 
Procuradoria Municipal 
 
Assunto: OFÍCIO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 518/2021 

 

Prezado, 

           O Conselho Municipal de Educação e Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB, no uso de suas atribuições legais, em atenção aos termos em 
refrência, vem respeitosamente em face de Vossa Senhoria, manifestar: 

 Na oportunidade da solicitação de informações sobre o Módulo de Acompanhamento e 
Validação do SIOPE (MAVS), e face a consideração da importância da manifestação da 
Presidência do CACS de modo tempestivo a fim de “não prejudicar a administração dos 

recursos públicos destinados à educação das crianças e jovens brasileiros, tampouco 

inviabilizar os projetos e programas desenvolvidos pelo ente federado em prol da melhoria da 

educação básica pública”, por meio deste, ressaltamos algumas situações nas quais podem 
auxiliar na elucidação sobre a responsabilização diante de um possível prejuízo da 
administração dos recursos e inviabilização dos projetos no âmbito da educação municipal. 

Iniciamos pela recente reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb. A Lei Federal 14113/2020, de 25 de Dezembro de 2020, que tratou 
da Regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), dispôs que os municípios teriam um 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação daquela Lei, para regularizar os Conselhos 
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Municipais do Fundeb. Assim, os gestores municipais teriam até final de março para instituir 
os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS).  

Neste sentido, através dos representantes do mandato anterior, o CACS em conversa 
com o Executivo (Procuradoria e Secretaria Municipal de Educação) alertou sobre os prazos 
definidos, disponibilizando inclusive, a título de sugestão e para corroborar no processo, uma 
minuta de legislação a ser utilizada para reestruturação local do CACS.  

No entanto, conforme registra a Lei 6048 de reestruturação do CACS, esta somente foi 
publicada em 26/05/2021, dois meses após o definido pelo Governo Federal. O Decreto 
constando a nomeação correta dos membros, isto é, que dispunha de todas as nomeações que 
determina a Lei 6048/21 aconteceu somente em 22/06/2021.  

Registra-se, que nesta ocasião do mês de junho já haviam sido efetivados dois bimestres, 
encaminhando-se para o fechamento dos dados do terceiro bimestre do corrente ano, e que, no 
entanto, por conta do atraso na tomada das medidas para a regularização deste Conselho, o 
CACS ainda começava a regularizar sua situação junto ao FNDE. 

Como é de conhecimento de Vossa Senhoria para que haja a manifestação do Presidente 
do CACS junto ao Sistema MAVS existe uma tramitação a ser cumprida, isto é, existe um 
processo de regularização dos dados do Conselho no sistema informatizado de gestão do 
Conselho do Fundeb e posteriormente passos a serem executados para a liberação de acesso ao 
Sistema SIGECON e MAVS SIOPE.  

Deste modo, fica demonstrado que o Conselho iniciou suas atividades com um atraso 
significativo para o cumprimento de suas demandas e, no entanto, sempre atento e empenhado 
em cumprir e contribuir com a educação pública municipal, tão logo o Decreto foi publicado 
iniciamos o processo de regularização do Conselho e no mês de julho foram distribuídos 
processos para análise dos Conselheiros a fim de regularizar todas as prestações de contas que 
exigem manifestação o mais rápido possível. 

Para o MAVS 1º Bimestre/2021, com imenso empenho e comprometimento dos 
Conselheiros, conseguimos analisar e publicar as informações. 

Acontece que, apesar de que naquela data o município contar com importante atraso nas 
suas atribuições relacionadas a transmissão de informações dos recursos,  o Sistema aponta que 
a transmissão dos dados do 2º bimestre ocorreu  em 13/10/2021 pelo Secretário Municpal de 
Educação. 

Neste ponto, indagamos: 
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1- Por que o Poder Executivo ciente do atraso decorrido da publicação da Lei, da 
obrigação de manifestação no módulo MAVS, não lançou imediatamente o 2º bimestre, 
contandos a partir da publicação do primeiro ? 

2 – Um vez que os dados do 2º bimestre são relativos aos meses de março e abril e 
que já deveriam estar fechados e prontos para transmissão qual foi a dificuldade 
encontrada que não foi feito imediatamente após? 

É neste momento que, cientes e responsáveis pelos atrasos cometidos no cumprimento 
dos prazos e obrigações, o Poder Executivo inicia seu movimento de pressionar o CACS para 
que desenvolva suas atividades de análise o mais rapidamente possível, atribuindo a 
responsabilidade de possível perda de recurso ao Conselho e sua Presidência. 

Cabe registrar que situações semelhantes a esta em que o município atrasa na 
transmissão dos dados e depois inicia um processo de cobrança para manifestação do CACS 
não é recente. Para comprovar destacamos no Anexo deste ofício as datas das transmissões do 
dados ao SIOPE. Para melhor esclarecer fizemos um breve histórico de alguns acontecimentos.  

Por diversas ocasiões estivemos junto aos setores responsáveis solicitando várias vezes 
que os dados fossem encaminhados regularmente e tempestivamente para análise do Conselho, 
e ainda assim, fatos como este continuam acontecendo. Retomando sobre a análise do 2º 
bimestre, mais uma vez o CACS assumindo a responsabilidade e o compromisso junto a 
educação municipal, no prazo de uma semana entre a transmissão convocou reunião entre os 
Conselheiros para manifestação sobre o assunto, no dia 21/10/2021.  

Na ocasião da referida reunião os Conselheiros discutiram o assunto, analisaram o 
relatório e definiram pela homologação dos dados e, então, seguindo os tramites internos foi 
solicitado que o servidor de apoio administrativo do CACS promovesse o fornecimento de 
informação no sistema. 

Contudo, o Poder Executivo Municipal mais uma vez dificultando o trabalho do CACS, 
nesta mesma data da deliberação, por meio do departamento de RH da SEMED convocou o 
servidor que prestava o apoio técnico-administrativo para lhe informar que por determinação 
da Procuradoria Municipal ele não iria mais prestar serviços ao CACS-Fundeb devido a 
suspensão de uma Portaria que assegurava o exercício desta função.  

Nesta ocasião, ficamos parcialmente impedidos de realizar algumas atividades do 
Conselho, sobretudo as relativas aos Sistemas do Governo Federal, pois era o servidor de apoio 
que realizava este trabalho, após as deliberações.  
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Para resolver esta questão e não prejudicar os trabalhos deste Conselho que tem relações 
diretas com os repasses de recursos ao município, iniciamos a tentativa de diálogo com o 
município, através de reuniões e emissão de ofícios, apontado a situação que se apresentava, 
especificamente  da ausência de estrutura física e de pessoal.  

Por oportuno, iremos rememorar algumas destas ocasiões de tentativa de diálogo junto 
aos  órgãos envolvidos: 1 – Dia 20/10/2021 – Reunião com o Secretário Municipal de 
Educação, contando com a participação do Presidente do CMECL. Pauta: Devido a suposta 
retirada do servidor, que se concretizou em comunicado logo em seguida, buscamos entender 
do Secrtário os motivos desta ação e expusemos a importância e necessidade de que  o Conselho 
tivesse estrutura adequada para o funcionamento.  2- Dia 28/10/2021 – Reunião com o Prefeito 
Municipal e Procurador Municipal. Pauta:  Após efetivação da retirada do servidor em contato 
com o Prefeito e Procurador expusemos a necessidade do apoio administrativo, bem como de 
questões de falta de infraestrutura do CACS. 3 – Dia 11/11/2021 -  Reunião com a Comissão 
de Educação da Câmara Municipal. Pauta: Realizada na Casa dos Conselhos para falar da 
asuência de infraestrutura física e de pessoal. 4 - Dia 18/11/2021 - Reunião com o Secretário 
de Fazenda, Procurador Municipal e Secretário de Assitência Social. Pauta: Apontamos e 
mostramos que o Conselho não contava com sala própria para resguardar arquivos; ausência de 
internet, computador, impressora, problemas de água contaminada na Casa, além da retirada do 
servidor de apoio. 

Além disto, emitimos vários documentos aos diversos órgãos competentes solicitando 
auxílio na resolução das questões. Também nesta oportunidade ressaltamos cada uma das 
requisições encaminhadas: 1- Ofício/CMECL/CACS-Fundeb/N.002/2021; 2- 
Ofício/CMECL/N.º 069/2021 (emitido pelo CMECL tratando de questões do Fundeb); 3 – 
OFÍCIO/CMACSFUNDEB/Nº 024/2021; 4- OFÍCIO/CMACSFUNDEB/Nº 025/2021; 5 - 
OFÍCIO/CMACSFUNDEB/Nº 026/2021; 6 – Encaminhamento da notificação ao FNDE 
através do canal de ouvidoria; 7- Encaminhamento da notificação através do canal 
falabr.cgu.gov.br; 

Ou seja, apesar das diversas tentativas, apontamento das legislações e dispositivos  que 
garantem os direitos do CACS-Fundeb o Poder Executivo Municipal ainda persistiu na omissão 
do  dever de assegurar as condições adequadas à execução plena das competências do Conselho. 

Posto isto, ao se levantar a responsabilidade da Presidência deste Conselho e mencionar 
sobre possíveis prejuízos da administração dos recursos da educação e inviabilização dos 
projetos é preciso que o próprio Poder Executivo podendere todas as questões acima 
menciondas tomando providências sobre: 

- Os prazos para a transmissão das informações e encaminhamentos dos dados ao CACS 
que não estão sendo cumpridos; 
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- A ausência de infraestrutura física necessária ao funcionamento do CACS, conforme 
determina o Art. 33, §4, da Lei Federal 14113/2020, bem como do Art. 13 da Lei Municipal 
6048/2021; 

- O descumprimento do Termo de Acordo Judicial celebrado entre o Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, por meio de sua 2ª Promotoria de Justiça, e o Município de 
Conselheiro Lafaiete, representado pelo Dr. Luiz Antônio Teixeira Andrade; no qual explicita 
o dever do município de fornecer servidor de apoio administrativo ao Conselho; 

- A ausência de retorno de diversos ofícios encaminhados. Importantissimo dizer que o  
CACS já reiterou ao Poder Executivo sobre a necessidade de recomposição deste Conselho face 
aos pedidos de desligamentos. A última reiteração ocorreu em 28/09/2021 e até o momento não 
tivemos retorno. O Conselho além de todo problema de infraestrutura física e de pessoal, está 
tendo que lidar também com a ausência de representantes de diversos segmentos, fato 
imprescindível para o exercício do papel de controle social; 

             Para finalizar, salientamos a Constituição Federal de 1988, conhecida também por Lei 
Maior, Carta Magna, na qual foi elaborada sob forte influência da sociedade civil por meio de 
emendas populares e definiu a descentralização e a participação popular como marcos no 
processo de elaboração das políticas públicas. Assim, mostrou-se fundamental para toda a 
coletividade que ocorra a participação dos cidadãos e da sociedade organizada no controle do 
gasto público, monitorando permanentemente as ações governamentais e exigindo o uso 
adequado dos recursos arrecadados. A isto se denomina "controle social". 

Portanto, é garantia constitucional a implementação e organização de ambientes, 
órgãos e espaços para a discussão dessas políticas públicas e por meio de seus 
respectivos regulamentos deve também ser assegurada as condições de funcionamento 
destes espaços, e lamentavelmente, o Poder Executivo Municipal não está cumprindo com o 
seu dever de garantir as condições adequadas à execução plena das competências deste 
Conselho. 

Em decorrência e nos termos deste documento, comunicamos que estamos aguardando 
a tomada das medidas cabíveis e que encaminharemos este ofício para conhecimento de 
todos os órgãos interessados. 

Segue Anexo I. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do extrato apresentado é possível comprovar a informação de atraso do poder 
executivo na transmissão das informações: 

Partindo de 2018,o primeiro bimestre foi transmitido pelo Executivo em 27/04/21.  

Se o 1° bimestre foi fechado em fevereiro, por volta dos 15 dias de março o Poder Executivo já 
teria condições de transmitir e enviar ao CACS. Na verdade, existe a obrigatoriedade que a 
transmissão ocorra ao SIOPE com manifestação do Secretário e do CACS até 30 dias após o 
fechamento do bimestre. Nesse caso, observa-se por exemplo que o município demorou quase 
dois meses após o prazo pra enviar ao CACS. 

Situações semelhantes ocorreram em outras ocasiões, a saber: 



 Rua Oliveiros de Souza, n.º 45,      

Centro  - Cons. Lafaiete –  

Minas Gerais 

CEP: 36.400-025 

Tel: +55 31 3769-2530 

fundebcll@yahoo.com 

 

 

 

No 4° bimestre de 2018 o município transmitiu as informações em 04/10 sendo que o CACS já 
havia homologado o 3° bimestre em 07/08. Se o 4° bimestre é referente aos meses de julho/ 
agosto e o prazo e de 30 dias após o fechamento, por que o município só transmitiu em 04/10? 

Também neste 4° bimestre tem uma lacuna importante para a manifestação do CACS e 
conforme pode ser constatado através de documentos emitidos pelo Conselho, se deve ao fato 
de ausência de retorno do Poder Executivo quanto a situação verificadas na aplicação dos 
recursos da educação, citados na Recomendação CACS/FUNDEB  n. 001/2018. 

Após incessantes diálogos e requisições de documentos e informações, o CACS deliberou pela 
homologação. Curiosamente mesmo com todo atraso, o município só lançou os dados em 
16/05/19, dois meses após manifestação do CACS.  

No decorrer do relatório podem ser acompanhadas as datas em que os órgãos manifestaram, 
sendo que na maioria das vezes o Executivo não cumpre o prazo imediato para lançamento 
respeitando a consecutividade das ações e depois começa a pressionar o Conselho 
informando sobre possível perda de recursos e responsabilidades.  

Nas ocasiões em que o CACS foi o responsável pelo possível atraso estão todas documentadas 
seja por ausência de resposta as requisições emitidas para melhores esclarecimentos, seja por 
atraso em publicação de Decreto de composição e tantas outras situações. 

 

 

Respeitosamente,                                    
 
 

ETELVINA ROSSI 
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento 

                        e Controle Social do FUNDEB 
 
 
 

                                                                   
                                                            CLÉBER MÚCIO MORAIS 

Vice- Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do FUNDEB 

 

 


