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CME - Conselho Municipal de Educação 

O que é?  

O Conselho Municipal de Educação exerce um  papel de articulador e mediador das 

demandas educacionais junto ao gestor municipal e desempenham funções normativa, 

consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. 

Os conselhos municipais de Educação estão presentes em 86% das cidades brasileiras. 

Com funções diversificadas, eles ajudam a estabelecer um maior controle da gestão 

municipal de ensino e, se bem conduzidos, podem ser um importante pilar de uma 

gestão democrática, com a participação da sociedade civil nas decisões políticas 

relacionadas à Educação. 

O conselho funciona como mediador e articulador da relação entre a sociedade e os 

gestor da Educação municipal. Destacam-se cinco funções do órgão: 

• Normatizar: elaborar as regras que adaptam para o município as determinações 

das leis federais e/ou estaduais e que as complementem, quando necessário. 

• Deliberar: autorizar ou não o funcionamento das escolas públicas municipais e da 

rede privada de ensino. Legalizar cursos e deliberar sobre o currículo da rede 

municipal de ensino. 

• Assessorar: responder aos questionamentos e dúvidas do poder público e da 

sociedade. As respostas do órgão são consolidadas por meio de pareceres. 

• Fiscalizar: acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar os resultados 

educacionais do sistema municipal. 

Presidente: Rita de Cássia Pereira dos Santos. 

Email: cme@jandira.sp.gov.br 
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CACS FUNDEB –Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

O que é? 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que tem 

como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a 

aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal, estadual e federal. 

O controle exercido pelo conselho do Fundeb representa a atuação da sociedade, que 

pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as 

autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências 

que cada caso venha a exigir. 

Entre as atribuições do conselho do Fundeb, estão: 

• acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos 

do Fundeb; 

• supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas 

respectivas esferas governamentais de atuação; 

• supervisionar a realização do censo escolar anual; 

• instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao 

respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo 

respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da 

prestação de contas ao Tribunal. 

• acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando 

os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos 

repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise da prestação de 

contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual 

da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o 

órgão executor dos programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais 

irregularidades na utilização dos recursos. 

 

Presidente: Ernesto de Jesus Andrade 

Email: cacsfundeb@jandira.sp.gov.br 
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CAE – Conselho de Alimentação Escolar 

O que é? 

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, 
permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, composto por, no mínimo, 7 (sete) membros titulares 
e seus respectivos suplentes, sendo, representantes do Poder Executivo, trabalhadores 
da educação e discentes, entidades civis e pais de alunos. 

Os CAEs têm como principal função zelar pela concretização da alimentação escolar de 
qualidade, por meio da fiscalização dos recursos públicos repassados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que complementa o recurso dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. 

 

Presidente: Rosalina de Jesus Oliveira Silva. 

Email: cae@jandira.sp.gov.br 
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