
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da Cidade 

do Rio de Janeiro esclarece os seguintes pontos: Em virtude da pandemia 

do novo Coronavírus – COVID-19, as reuniões presenciais foram 

suspensas até segunda ordem. 

1. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou em 13 de 

março, as medidas para conter o contágio do novo Coronavírus. Entre 

elas, está a suspensão das aulas na rede pública municipal a partir de 

16 de março de 2020.  

2. Em 20 de março de 2020 foi publicada a Resolução nº 1255, de 

19/03/2020, da Secretaria Municipal da Casa Civil, que dispõe sobre a 

Designação dos conselheiros para o mandato de 2020 do CACS-

FUNDEB Municipal, em atendimento ao Decreto nº 46753, de 

04/11/2019, que trata em seu Artigo 2º: ”Fica delegada competência ao 

Secretário Chefe da Secretaria Municipal da Casa Civil para a prática 

dos atos de designação e dispensa de membros titulares e suplentes de 

Conselhos Municipais, Comitês e Comissões”. 

3. Em 21 de maio de 2020 foi publicada Resolução nº 2114, de 

20/05/2020, que definiu as substituições necessárias em virtude da 

vacância de membros do CACS-FUNDEB de alguns segmentos, com a 

retificação/ ratificação dos novos nomes.  

4. Considerando a necessidade de regularizar o mandato do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação do Município do Rio de Janeiro, para o 

período 2020, foi necessária a publicação de Decreto no Diário Oficial 

do Município, atendendo o § 6° do Artigo 5º da Portaria FNDE n° 481 de 

11 de outubro de 2013 que menciona: ”A nomeação dos membros do 

Conselho deverá ser realizada pelo Chefe do Poder Executivo 

local, por meio de Decreto ou Portaria, e deverá conter o nome 

completo dos conselheiros, a situação de titularidade ou 

suplência, a indicação do segmento por eles representado e o 

respectivo período de vigência do mandato do Conselho”. Então, 

em 24 de julho de 2020 foi publicado o Decreto nº 248, de mesma data, 

atendendo a legislação em vigor do FNDE, regularização do Conselho 

junto ao FNDE. 

5. Os encontros com os conselheiros passaram a serem on-line, duas 

vezes ao mês.  


