
EDITAL DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACS) DO FUNDO DE MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO (FUNDEB) Nº 001/2021

 

O  MUNICÍPIO  DE  FRAIBURGO,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito, WILSON
RIBEIRO CARDOSO JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao que dispõe na
Lei  nº  275,  de  25  de  março  de  2021,  torna  público  o  Processo  Seletivo  para  escolha  dos
Conselheiros  representantes  de  organizações  da  sociedade  civil  que  integrarão  o  Conselho
Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  (CACS)  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  no
Município (FUNDEB), em conformidade com os itens a seguir relacionados:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS), com organização e
funcionamento independentes, mas em harmonia com o Poder Executivo Municipal de Fraiburgo
tem por finalidade acompanhar receitas do FUNDEB e outras especificadas na Lei e controlar suas
aplicações.

1.2  Compete especificamente ao CACS, sem prejuízo do disposto no Art. 33 da Lei Federal nº
14.113/2020:

I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 31
da Lei Federal nº 14.113, de 2020;

II -  supervisionar  o censo escolar anual  e a elaboração da proposta orçamentária  anual,  com o
objetivo de assegurar o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e
financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA);

IV- acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas
nacionais do governo federal em andamento no Município;

V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos III e IV
deste  artigo,  formulando  pareceres  conclusivos  acerca  da  aplicação  desses  recursos  e
encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE;

VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos
recursos repassados à conta do FUNDEB;

VII - atualizar o regimento interno, observado o disposto na lei.

1.3  O CACS deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de
contas dos recursos do FUNDEB.



§ 1º  O parecer  deve ser apresentado em até  30 (trinta)  dias  antes  do vencimento  do prazo de
apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo junto ao Tribunal de Contas.

§ 2º A análise da aplicação dos recursos descritos nos incisos III e IV do Art. 3º deverá respeitar os
respectivos  prazos definidos  em legislação específica  ou termos dos  convênios  celebrados pelo
Poder Executivo Municipal.

1.4  A atuação dos membros do CACS:
I - não será remunerada;

II - será considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem
informações;

IV  -  será  considerada  dia  de  efetivo  exercício  dos  representantes  de  professores,  diretores  e
servidores das escolas públicas em atividade no Conselho;

V -  veda,  no  caso  dos  conselheiros  representantes  de  professores,  diretores  ou  servidores  das
escolas públicas, no curso do mandato:

a)  a  exoneração  de  ofício,  demissão  do  cargo  ou  emprego  sem  justa  causa  ou  transferência
involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b)  o  afastamento  involuntário  e  injustificado  da  condição  de  conselheiro  antes  do  término  do
mandato para o qual tenha sido designado;

VI - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no
curso  do  mandato,  a  atribuição  de  falta  injustificada  nas  atividades  escolares,  sendo-lhes
assegurados os direitos pedagógicos.

1.5 O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação será de 04 (quatro) anos, sem
recondução. 

Parágrafo Único: Excepcionalmente, o primeiro mandato dos Conselheiros do CACS, nomeados
nos termos da Lei, se extingue em 31 de dezembro de 2022.

2. DAS VAGAS PARA ESCOLHA DE MEMBROS DE ENTIDADES 

2.1 Este Edital tem o objetivo de escolher os conselheiros representantes da seguinte categoria:

I - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil, sendo um titular e um suplente.

3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATAR-SE A MEMBRO DO CACS

3.1  Para  candidatar-se  à  vaga  as  entidades  deverão  preencher  os  seguintes  requisitos,
cumulativamente, no que couber: 

3.1.1 ser  pessoa jurídica  de direito  privado sem fins  lucrativos,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº
13.019, de 31 de julho de 2014;

3.1.2 desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;

3.1.3 estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação do edital de escolha
dos representantes;



3.1.4 desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;

3.1.5 não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS ou como contratada pelo
Poder Executivo Municipal ou seus órgãos, a título oneroso.

3.2 São impedidos de integrar o CACS: 

I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e parentes
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;

II - o tesoureiro,  contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem
serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como
cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau;

III - estudantes que não sejam emancipados;

IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do
Poder Executivo;

b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

4.1  Havendo  mais  de  uma  Entidade  interessada  em  integrar  o  Conselho  Municipal  de
Acompanhamento  e  Controle  Social  (CACS),  serão  escolhidos  os  representantes  por  voto em
assembleia, na presença dos indicados pelos inscritos, havendo empate na votação, será aclamado
vencedor o representante mais velho.

5. DAS INSCRIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO  

5.1 As inscrições deverão ser realizadas junto à Secretaria Municipal de Educação, por meio do
preenchimento do formulário constante no Anexo Único deste Edital.
5.2 O prazo para realização das inscrições é do dia 14/05/2021 até 24/05/2021, das 08:00 às 12:30,
e das 13:30 às 17:00.
5.3 Não haverá possibilidade de inscrições após o prazo estipulado neste Edital. 
5.4 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são de
responsabilidade da entidade.  Caso não seja devidamente preenchido e/ou estiver incompleto,  a
inscrição será passível de indeferimento. 
5.6 As inscrições serão recebidas e analisadas pela Secretaria Municipal de Educação.

6. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
6.1  Os  resultados  preliminares  serão  divulgados  no  sítio  oficial  da  Prefeitura  Municipal  de
Fraiburgo: www.  fraiburgo  .sc.gov.br  , na data de 27/05/2021.
6.2  A  entidade  que  discordar  do  resultado  poderá  interpor  recurso  nos  dias  28/05/2021  e
31/05/2021, através do e-mail: ensino@fraiburgo.sc.gov.br .
6.3 Os recursos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação, por servidor designado
pelo respectivo Secretário.
6.4  O  resultado  final,  será  divulgado  no  sítio  oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Fraiburgo:
www.f  raiburgo  .sc.gov.br  , na data de 02/06/2021.
6.5 As eleições serão realizadas no dia 07/06/2021, no auditório da SME – Secretaria Municipal de
Esportes, rua Arnoldo Frey, 179, centro, Fraiburgo/SC;
6.5.1 A assembleia para eleição de representantes da sociedade civil dar-se-á das 08:30 às 09:00;

http://www.fraiburgo.sc.gov.br/
http://www.fraiburgo.sc.gov.br/
mailto:ensino@fraiburgo.sc.gov.br


6.6 A posse e eleição de presidente e vice-presidente será no dia 10/06/2021 às 10:00.
6.7 Dúvidas ou maiores informações entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação,
através do telefone 32564250 ou e-mail ensino  @  fraiburgo  .sc.gov.br  

Fraiburgo, 12 de maio de 2021.

WILSON RIBEIRO CARDOSO JÚNIOR
Prefeito Municipal

mailto:ensino@fraiburgo.sc.gov.br


ANEXO

Formulário de inscrição CACS-FUNDEB Edital Nº 01/2021

Este formulário, se destina à inscrição de Representante da Organização da Sociedade Civil para
Conselheiro  do  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB),
de Fraiburgo/SC.

Nome da Entidade __________________________________________________________

CNPJ da Entidade: _________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Telefone da Entidade:________________________________________________________

Nome do representante indicado:_______________________________________________

CPF:______________________________RG_____________________________________

Telefone com WhatsApp: _____________________________________________________

Você declara que possui as condições e os documentos comprobatórios no item 3.1 do Edital nº
01/2021 para ser Conselheiro do CACS-FUNDEB?

(    ) Sim  (    ) Não

Você declara que não está impedido em nenhuma das situações previstas no item 3.2 do Edital nº
01/2021?

(    ) Sim (    ) Não

Obs.: No ato da inscrição é obrigatório apresentar cópia do cartão do CNPJ e estatuto/regimento da
entidade a qual representa, bem como cópia do RG, CPF e comprovante de residência do indicado.

______________________________                            _______________________________

        Carimbo e Assinatura Entidade                                              Assinatura do Indicado


