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PARECER Nº 005/2011/JURÍDICO/CNM
INTERESSADO: MUNICÍPIOS BRASILEIROS
ASSUNTO: DECRETO 7.507/2011 (Dispõe sobre a movimentação de recursos federais
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas).

DA CONSULTA:
Trata-se de consulta formulada por diversos prefeitos a respeito do Decreto 7.507, de 27 de junho
de 2011 onde se questiona se a folha de pagamento será atingida pelo que determina o Decreto
e ainda como ficará a situação dos Municípios localizados em áreas que não possuem
instituições oficiais federais.

DO PARECER:

Os Municípios Brasileiros acabam de ser instados a modificar seus
procedimentos na utilização de recursos federais, por força do Decreto nº 7.507, de 27 de julho
de 2011 e por esta razão a CNM requereu a elaboração de instrumento capaz de orientar as
práticas a serem desenvolvidas pelas administrações municipais para cumprir a norma.
Destaque-se que considerando serem premissas básicas do atendimento a
movimentação financeira on-line e exclusivamente em bancos oficiais federais, torna-se
indispensável frisar que há ainda uma parcela considerável de entes públicos que não são
servidos por internet e que há um total de 2.600 cidades brasileiras onde não há agências de
Instituições Financeiras Federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste
e Banco da Amazônia).
O Decreto 7.507 dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados,
Distrito Federal e Municípios em decorrência das seguintes leis:
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•

Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990: Dispõem sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.

•

Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990: Dispõe sobre a participação da comunidade
na

gestão

do

Sistema

Único

de

Saúde

(SUS)

e

sobre

as

transferências

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
•

Lei nº. 10.880, de 9 de junho de 2004: Institui o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4o da Lei no 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, e dá outras providências.

•

Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007: Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de
2004; e dá outras providências.

•

Lei nº. 11.692, de 10 de junho de 2008: Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão
de Jovens - Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei
no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004,
11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e dá outras
providências.

•

Lei nº. 11.947, de 16 de junho de 2009: Dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera
as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de
20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de
agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.

Cumpre-nos informar que a nova norma determina que toda movimentação financeira dos
recursos transferidos pela União deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico,
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços
devidamente identificados.
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Ademais, os recursos deverão ser depositados e mantidos em conta específica aberta para este
fim em instituições financeiras oficiais federais, com as devidas prestações de contas.

Diante deste cenário vários prefeitos indagam se a folha de pagamento será atingida pelo que
determina o Decreto e ainda como ficará a situação dos Municípios localizados em áreas que não
possuem instituições oficiais federais.

A previsão de contas específicas e a prestação de contas não é novidade, uma vez que todas as
legislações citadas no Decreto já possuem dispositivos que tratam sobre esse tema.

Quanto a folha de pagamento sabe-se que a preocupação é devido ao fato de que vários
Municípios repassaram suas respectivas folhas a instituições não federais.

É sabido que em alguns programas da área da saúde os recursos repassados pela União são
utilizados para o pagamento de médicos, agentes comunitários de saúde etc.

Já na educação, com a complementação do FUNDEB e no programa PROJOVEM muitos
Municípios se utilizam de tais recursos para contratação, remuneração e formação de
profissionais.

Destaca-se que o §1º do art. 2º do Decreto 7.507 dispõe que:

§ 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços devidamente identificados.

Diante disso é importante conceituar fornecedores, prestadores de serviço e servidores públicos.
De forma abrangente a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) conceitua fornecedores
e serviço da seguinte forma:
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
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.....................................................................................................................................
..........................................................
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Quanto aos servidores públicos, empregados públicos e contratados por tempo determinado,
Hely Lopes Meirelles nos traz a seguinte definição:
Servidores públicos em sentido estrito ou estatutários são os titulares de cargo
público efetivo e em comissão, com regime jurídico estatutário geral ou peculiar e
integrantes da Administração direta, das autarquias e das fundações públicas com
personalidade de Direito Público. Tratando-se de cargo efetivo, seus titulares
podem adquirir estabilidade e estarão sujeitos a regime peculiar de previdência
social.
Empregados públicos são todos os titulares de emprego público (não de cargo
público) da Administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT; daí
serem chamados também de celetistas.

Contratados por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao
regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da Carta
Magna, bem como ao regime geral de previdência social.
Assim, entende-se que o Decreto refere-se somente aos fornecedores e prestadores de
serviço não se estendendo aos servidores públicos estatutários, celetistas ou contratados por
tempo determinado, uma vez que estes não foram elencados no §1º do art. 2º do Decreto
7.507/2011.

É importante destacar que a relação com os prestadores de serviço realiza-se através de contrato
regido pelo Código Civil aplicando-se as regras contidas nos artigos 593 a 609 daquele diploma
legal.
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No que tange às instituições financeiras oficiais federais é importante destacar que em nosso
país existem somente quatro, quais sejam: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da
Amazônia e Banco do Nordeste.

O Decreto é claro ao dispor no art. 2º que os recursos transferidos pela União serão depositados
e mantidos em conta específica aberta para esse fim em instituições financeiras oficiais
federais.

Por esta razão, fica vedado ao gestor manter e movimentar os recursos em instituições
financeiras que não sejam federais e ainda realizar pagamento com cheques ou outra forma
de pagamento que não seja por meio eletrônico conforme estabelece o §1º do art. 2º do
Decreto nº 7.507.

Diante disso o pagamento a fornecedores e prestadores de serviços deverá ser realizado por
transferência para conta onde a titularidade pertença obrigatoriamente a empresa ou pessoa
física que prestou o serviço ou entregou a mercadoria.

Ressalta-se que o Decreto traz exceções a esta regra, permitindo:
•

saques para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária;

•

saques para atender a despesas de pequeno vulto.

Em ambas as hipóteses deverão ser obrigatoriamente adotados mecanismos que permitam a
identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pagamentos constarem em
item específico da prestação de contas.

No que se refere aos saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto o
limite é de R$ 8.000 (oito mil reais) que é equivalente a 10% do valor estabelecido na alínea “a”
do inciso II do art. 23 da Lei 8.666/1993.

Quanto ao valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado, na forma do
parágrafo anterior, o Decreto prevê que o limite será de R$ 800,00 (oitocentos reais)
Salienta-se que o Decreto veda o fracionamento de despesa ou do documento
comprobatório.
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As condições e circunstâncias em que se admitirão tais excepcionalidades serão disciplinadas
por ato do Ministro de Estado responsável pelas respectivas transferências.

O Ministro da Educação divulgou a Resolução nº 44 de 25 de agosto de 2011 e através dela
estabelece critérios, prazos e procedimentos para atender as disposições do Decreto nº 7.507 de
27 de junho de 2011 e através dele, elenca os programas do FNDE que são abrangidos pelo
Decreto e que são:
__ Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ( PNATE);
__Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à educação de jovens e
adultos;
__ Programa Brasil Alfabetizado;
__ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB;
__ Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem;
__ Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
__Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE;
__ Plano Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública;
__ Apoio Financeiro à Manutenção de novos Estabelecimentos Públicos de Educação Infantil (
PROINFÃNCIA – Manutenção);
__ Construção de Creches para a Educação Infantil – PAC II;
__ Construção de Quadras Poliesportivas – PAC II;
Segundo informa o FNDE os Entes Públicos terão as contas correntes abertas pelo FNDE
exclusivamente nos bancos oficiais federais, com os quais mantém parceria, quais sejam: Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal e não poderão mais utilizar cheques para o pagamento das
despesas dos programas e ações do FNDE, valendo-se tão somente de movimentação por meio
eletrônico.
O

Ministério

informa também

que

o

FNDE

divulgará

em

seu

portal

na

Internet,

independentemente de autorização, os extratos das contas correntes dos Entes Públicos, com a
identificação do domicílio bancário dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos.

A CNM lembra aos gestores públicos municipais que os recursos do FUNDEB são estaduais e
municipais, retidos pela União, para a formação do Fundo. Logo, não pode a União apropiar-se
destes para estabelecer regras sobre a sua utilização. A União somente pode condicionar a
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utilização dos recursos relativos à complementação do FUNDEB e que ocorre apenas para 10
Estados (Norte e Nordeste) e em valores irrisórios.

As movimentações por meio eletrônico ocorrem nas agências bancárias ou através da internet
realizando-se como: transferências entre contas do mesmo banco ou não (DOC ou TED),
pagamentos eletrônicos de boletos bancários, títulos ou guias de recolhimento de tributos e
emissão de ordem bancária por meio de sistemas eletrônicos.

Segundo informa a Resolução divulgada pelo FNDE, os bancos: Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal não poderão cobrar quaisquer tarifas pela realização dessas transações e a
partir do dia 27 de agosto os bancos não mais fornecerão talões de cheques ou cheques avulsos
e os Entes Federados não mais poderão emitir cheques para pagamentos de quaisquer
despesas dos programas e ações citados pelo Decreto ora em estudo. No caso de cheques já
emitidos e que não tenham sido compensados até a data citada, deverão ser resgatados pelos
entes que os emitiram e pagos por meio eletrônico nas condições estabelecidas no Decreto. Não
havendo possibilidade de resgate, far-se-á necessário justificar os débitos lançados nas contas
correntes quando das respectivas prestações de contas, identificando-se as datas de emissão
dos cheques e do lançamento dos débitos e o fornecedor ou o prestador de serviço beneficiário
dos pagamentos.

As normas do Decreto não se aplicam às UEx – Conselhos Escolares, Caixas Escolares, APMs,
CPMs, Sem, APAES, Associações Pestalozzi e outras instituições de mesma natureza, gestoras
do PDDE. Somente os recursos transferidos para os Estados, Distrito Federal e Municípios é que
estão sujeitos às regras do Decreto.

Lembramos que os fornecedores ou prestadores de serviços não precisam ter suas contas nos
bancos oficiais federais, pois os entes realizarão os pagamentos por meio eletrônico para
qualquer banco. Somente os Entes pagadores é que terão obrigatoriamente que atender aos
determinativos do Decreto.

As regras estabelecidas pelo FNDE estabelecem a possibilidade de saques em dinheiro apenas
nos programas PNATE e PDDE e estes estão limitados a R$ 800,00 por vez e R$ 8.000,00 por
ano. Nestes casos as despesas deverão ser justificadas na correspondente prestação de contas,
em item específico, no qual seja identificado o beneficiário final de cada um dos pagamentos.
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O Ministério da Saúde que é o outro envolvido nos controles estabelecidos pelo Decreto, até a
presente data não divulgou qualquer orientação nos procedimentos a serem adotados pelos
entes em relação aos recursos dos diversos programas inclusos na gestão do SUS, portanto
chamamos atenção dos gestores locais para adotarem com os recursos recebidos diretamente
do Ministério ou para os Fundos, as cautelas exigidas pelo Decreto, sem esquecer que em todos
os programas há a complementação realizada pelo ente local e estes recursos não estão sujeitos
a estes controles trazidos à ordem jurídica vigente pelo Decreto nº. 7.507 de 2011.

Em levantamento realizado recentemente a CNM constatou que aproximadamente 2.600
Municípios brasileiros não dispõem de agências bancárias de qualquer uma destas instituições
financeiras oficiais federais o que certamente dificultará o cumprimento das obrigações.
Entendemos ainda que esta regra é discutível porque tratando-se de uma Federação onde seus
integrantes são Entes autônomos, não nos parece esteja a União autorizada a gerenciar recursos
depositados nas contas dos outros Entes Federados, no entanto, enquanto não se esclareça esta
“norma” e considerando que no próximo ano os gestores locais estarão encerrando seus
mandatos, recomendamos que todos façam esforço para cumprir o estabelecido no Decreto,
evitando criar problemas em suas prestações de contas.

Portanto, toda movimentação financeira dos recursos transferidos pela União para atender
programas e convênios nas áreas de educação e saúde, deverá ser realizada exclusivamente
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços devidamente identificados. Os recursos repassados pela União
deverão ser depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim em instituições
financeiras oficiais federais.

Este nosso parecer.

Brasília, 26 de agosto de 2011.
Elena Garrido
OAB/RS nº. 10.362
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Diretora Jurídica da CNM

- DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO CASO:

ANEXO I
DECRETO 7.507/2011
DECRETO Nº 7.507, DE 27 DE JUNHO DE 2011.

Vigência

Dispõe sobre a movimentação de recursos federais
transferidos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, em decorrência das leis citadas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI,
alínea “a” da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, 68, 71 a 74 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, 10, 80, § 1º, 84, 90 e 93 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 48 a 49 da Lei
o
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 111, § 4 , da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, e 45 a
47, 76 e 77 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto disciplina a movimentação financeira dos recursos transferidos por órgãos e
entidades da administração pública federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das
seguintes Leis:
I - Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
II - Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
III - Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004;
IV - Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
V - Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; e
VI - Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Parágrafo único. A movimentação financeira dos recursos tansferidos pela União, no âmbito do
Plano Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública, e aqueles transferidos aos Municípios e
ao Distrito Federal com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos
públicos de educação infantil deve observar o disposto neste Decreto.
Art. 2º Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em conta específica
aberta para este fim em instituições financeiras oficiais federais.
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§ 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente
identificados.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada, poderão ser realizados saques para
pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou saques para atender a
despesas de pequeno vulto, adotando-se, em ambas hipóteses, mecanismos que permitam a identificação
do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pagamentos constar em item específico da
prestação de contas.
§ 3º Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno vulto ficam limitados ao
montante total de dez por cento do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, a cada exercício financeiro.
o

§ 4 O valor unitário de cada pagamento feito com o montante total sacado, na forma do § 3º, não
poderá ultrapassar o limite de um por cento do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei
nº 8.666, de 1993, vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório.
§ 5º Ato do Ministro de Estado responsável pelas respectivas transferências estabelecerá as
condições e circunstâncias em que se admitirá a excepcionalidade prevista no § 2º, observado o disposto
o
o
nos §§ 3 e 4 .
Art. 3º Em cumprimento às disposições dos arts. 48 a 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, e observado o disposto no art. 76 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, as
informações relativas ao uso dos recursos transferidos na forma deste Decreto serão objeto de ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.
Art. 4º O agente que der causa ao descumprimento do disposto neste Decreto será
responsabilizado nos termos da legislação aplicável.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

ANEXO II
LEI 8.078/1990 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica , pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, mater ial ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no merc ado de consumo, mediante remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
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ANEXO III
LEI 10.406/2002 – Institui o Código Civil (arts. 593 a 609)
CAPÍTULO VII
Da Prestação de Serviço
Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial,
reger-se-á pelas disposições deste Capítulo.
Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada
mediante retribuição.
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem
escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Art. 596. Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a
retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade.
Art. 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume,
não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.
Art. 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de quatro anos, embora o
contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de
certa e determinada obra. Neste caso, decorridos quatro anos, dar-se-á por findo o contrato,
ainda que não concluída a obra.
Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do
costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o
contrato.
Parágrafo único. Dar-se-á o aviso:
I - com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais;
II - com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena;
III - de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias.
Art. 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa
sua, deixou de servir.
Art. 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho,
entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e
condições.
Art. 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo, ou por obra determinada, não se
pode ausentar, ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concluída a obra.
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Parágrafo único. Se se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas
responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á, se despedido por justa causa.
Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a
pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal
do contrato.
Art. 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração
de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa, ou se tiver
havido motivo justo para deixar o serviço.
Art. 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados, poderá transferir a outrem o direito aos
serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto
que os preste.
Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça
requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição
normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra
parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com
boa-fé.
Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de
serviço resultar de lei de ordem pública.
Art. 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina,
ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante
aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação
do contrato, motivada por força maior.
Art. 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem
pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber
durante dois anos.
Art. 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação dos serviços se opera, não importa a
rescisão do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da
propriedade ou com o primitivo contratante.

ANEXO IV
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público
ou privado.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento
de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e
econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo
anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
TÍTULO II
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais
de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e
hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar.
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Atribuições
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
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III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
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§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho;
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de
trabalho;
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização,
fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e
manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do
trabalhador;
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de
acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações,
avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os
preceitos da ética profissional;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições e empresas públicas e privadas;
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente
para a vida ou saúde dos trabalhadores.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art.
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
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VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
CAPÍTULO III
Da Organização, da Direção e da Gestão
Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente; e
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a
integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
Art. 11. (Vetado).
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Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em
especial, as seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição;
II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV - recursos humanos;
V - ciência e tecnologia; e
VI - saúde do trabalhador.
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e
estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde
(SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas
instituições.
CAPÍTULO IV
Da Competência e das Atribuições
Seção I
Das Atribuições Comuns
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e
serviços de saúde;
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições
ambientais;
IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de
custos que caracterizam a assistência à saúde;
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VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da
saúde do trabalhador;
VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e
colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
IX - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos
humanos para a saúde;
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o
plano de saúde;
XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a
sua relevância pública;
XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo
Senado Federal;
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações
de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera
administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde,
saneamento e meio ambiente;
XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades
representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e
serviços de saúde;
XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde;
XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia
sanitária;
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento
emergencial.
Seção II
Da Competência
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
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II - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o
meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos
ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a
execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos,
substâncias e serviços de consumo e uso humano;
IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem
como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de
insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de
padrões técnicos de assistência à saúde;
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços
privados contratados de assistência à saúde;
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e
ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;
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XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e
Derivados;
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências
estaduais e municipais;
XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com
os Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do
SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.
(Vide Decreto nº 1.651, de 1995)
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em
circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do
controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação
nacional.
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de
saúde;
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham
repercussão na saúde humana;
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;
VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho;
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde;
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional;
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades
que permaneçam em sua organização administrativa;
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XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de
saúde;
XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle
de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no
âmbito da unidade federada.
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras;
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades
prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
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XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
CAPÍTULO V
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em
todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei
nº 9.836, de 1999)
Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único
o
de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o
qual funcionará em perfeita integração. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os órgãos
responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão
atuar complementarmente no custeio e execução das ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades
da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve
pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde,
saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e
integração institucional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado,
hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
o

§ 1 O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
o

§ 2 O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo,
para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações
indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem
discriminações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
o

§ 3 As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de
centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária,
secundária e terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999)
Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de
Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de
1999)
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CAPÍTULO VI
DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a
internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
o

§ 1 Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se,
principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência
social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº
10.424, de 2002)
o

§ 2 O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de
2002)
o

§ 3 O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com
expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)
CAPÍTULO VII
DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O
TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada,
ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período
de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)
o

§ 1 O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. (Incluído pela
Lei nº 11.108, de 2005)
o

§ 2 As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão
do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº
11.108, de 2005)
Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)
Art. 19-M. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-N. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-O. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-P. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-Q. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-R. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-S. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
Art. 19-T. (Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
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Art. 19-U.(Vide Lei nº 12.401, de 2011) Vigência
TÍTULO III
DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÙDE
CAPÍTULO I
Do Funcionamento
Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa
própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na
promoção, proteção e recuperação da saúde.
Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios
éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às
condições para seu funcionamento.
Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na
assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
§ 1° Em qualquer caso é obrigatória a autor ização do órgão de direção nacional do Sistema Único de
Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que
forem firmados.
§ 2° Excetuam-se do disposto neste artigo o s serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa,
por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a
seguridade social.
CAPÍTULO II
Da Participação Complementar
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços
ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante
contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão
preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no
Conselho Nacional de Saúde.
§ 1° Na fixação dos critérios, valores, for mas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida
neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em
demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços
contratados.
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§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
§ 3° (Vetado).
§ 4° Aos proprietários, administradores e d irigentes de entidades ou serviços contratados é vedado
exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
TÍTULO IV
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada,
articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:
I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino,
inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de
pessoal;
II - (Vetado)
III - (Vetado)
IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem
campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o
sistema educacional.
Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
§ 1° Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas
atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplic a-se também aos servidores em regime de tempo integral,
com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
Art. 29. (Vetado).
Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas
por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades
profissionais correspondentes.
TÍTULO V
DO FINANCIAMENTO
CAPÍTULO I
Dos Recursos
Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo
com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta
elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência
Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:
I - (Vetado)
II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;
III - ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital;
V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS); e
VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o inciso I deste artigo,
apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados.
§ 2° As receitas geradas no âmbito do Siste ma Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente
em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.
§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
§ 4º (Vetado).
§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de
recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições
executoras.
§ 6º (Vetado).
CAPÍTULO II
Da Gestão Financeira
Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de
Saúde.
§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de
outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através
do Fundo Nacional de Saúde.
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à
programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a
malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas
previstas em lei.
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Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão
automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado o critério do parágrafo único deste artigo,
os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a
projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a
mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e
projetos:
I - perfil demográfico da região;
II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;
V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;
VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede;
VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.
§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de
sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios
demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento
populacional, em especial o número de eleitores registrados.
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º (Vetado).
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo
e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos
recursos transferidos.
CAPÍTULO III
Do Planejamento e do Orçamento
Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será
ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as
necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios,
dos Estados, do Distrito Federal e da União.
§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do
Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
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§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração
dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.
Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de
serviços de saúde com finalidade lucrativa.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 39. (Vetado).
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).
§ 4º (Vetado).
§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos integrantes do Sistema
Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social.
§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios,
equipamentos e outros
§ 7º (Vetado).
§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a
gerencia informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médicohospitalares.
Art. 40. (Vetado)
Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do
Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como
referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia.
Art. 42. (Vetado).
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos
contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades
privadas.
Art. 44. (Vetado).
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
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patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas
instituições a que estejam vinculados.
§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrarse à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem
como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.
§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas
poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que, para esse
fim, for firmado.
Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do
setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das
universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e
às empresas nacionais.
Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único
de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema nacional de informações em saúde,
integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.
Art. 48. (Vetado).
Art. 49. (Vetado).
Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para implantação dos
Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for
sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 51. (Vetado).
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou
rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei.
Art. 53. (Vetado).
Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 6.229, de 17 de julho de
1975, e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
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ANEXO V

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 ,
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.
§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a c ada quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.
§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter perman ente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
§ 3° O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
§ 4° A representação dos usuários nos Conse lhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
§ 5° As Conferências de Saúde e os Conselho s de Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS ) serão alocados como:
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I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional;
III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e
Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos na
rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.
Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de forma regu lar e
automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no art. 35
da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 .
§ 1° Enquanto não for regulamentada a aplic ação dos critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de
19 de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido
no § 1° do mesmo artigo.
§ 2° Os recursos referidos neste artigo ser ão destinados, pelo menos setenta por cento, aos
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
§ 3° Os Municípios poderão estabelecer cons órcio para execução de ações e serviços de saúde,
remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV do art. 2° desta lei.
Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estado s e o
Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto
de 1990;
III - plano de saúde;
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19
de setembro de 1990;
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de
dois anos para sua implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos
requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados,
respectivamente, pelos Estados ou pela União.
Art. 5° É o Ministério da Saúde, mediante p ortaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer
condições para aplicação desta lei.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrá rio.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169° da I ndependência e 102° da República.
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FERNANDOCOLLOR
Alceni Guerra
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ANEXO VI

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
o

LEI N 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004.

Conversão da MPv nº 173, de 2004

Institui o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o
repasse de recursos financeiros do Programa
o
o
Brasil Alfabetizado, altera o art. 4 da Lei n
9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
o

Art. 1 Esta Lei institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe
o
o
sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4 da Lei n 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
o

Art. 2 Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito do
Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área
rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, observadas as disposições desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)
o

§ 1 O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas e calculado com base no
número de alunos da educação básica pública residentes em área rural que utilizem transporte escolar
oferecido pelos entes referidos no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)
o

§ 2 O Conselho Deliberativo do FNDE divulgará, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o
valor a ser repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a periodicidade dos repasses,
bem como as orientações e instruções necessárias à execução do PNATE, observado o montante de
recursos disponíveis para este fim constante da Lei Orçamentária Anual, e em suas alterações, aprovadas
para o Fundo.
o

§ 3 Os recursos financeiros a serem repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de
o
que trata o § 1 deste artigo serão calculados com base nos dados oficiais do censo escolar, realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, relativo ao ano
imediatamente anterior ao do atendimento.
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o

§ 4 A assistência financeira de que trata este artigo tem caráter suplementar, conforme o disposto no
inciso VII do art. 208 da Constituição Federal, e destina-se, exclusivamente, ao transporte escolar do aluno.
o

§ 5 Os Municípios poderão proceder ao atendimento do transporte escolar dos alunos matriculados
nos estabelecimentos estaduais de ensino, localizados nas suas respectivas áreas de circunscrição, desde
que assim acordem os entes, sendo, nesse caso, autorizado o repasse direto do FNDE ao Município da
o
correspondente parcela de recursos, calculados na forma do § 3 deste artigo.
o

o

§ 6 O repasse previsto no § 5 deste artigo não prejudica a transferência dos recursos devidos pelo
Estado aos Municípios em virtude do transporte de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino
estaduais nos Municípios.
o

Art. 3 Fica instituído o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, no âmbito do Ministério da Educação, a ser executado pelo FNDE, com o objetivo de
ampliar a oferta de vagas na educação fundamental pública de jovens e adultos, em cursos presenciais
com avaliação no processo, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos sistemas de
ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal.
o

§ 1 O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas mensais, à razão de 1/12 (um
duodécimo) do valor previsto para o exercício e calculado com base no número de matrículas na
modalidade de ensino a que se refere o caput deste artigo, exceto para o exercício de 2004, cujo repasse
será objeto de regulamentação do Conselho Deliberativo do FNDE.
o

§ 2 O Conselho Deliberativo do FNDE divulgará, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o
valor a ser repassado aos sistemas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como as
orientações e instruções necessárias à execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, observado o montante de recursos disponíveis para este
fim, constante da Lei Orçamentária Anual e em suas alterações, aprovadas para o Fundo.
o

§ 3 Os recursos financeiros a serem repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
o
de que trata o § 1 deste artigo serão calculados com base:
I - nos dados oficiais do censo escolar realizado pelo INEP, relativo ao ano imediatamente anterior ao
do atendimento; ou
II - no número de alfabetizados pelo Programa Brasil Alfabetizado, nos termos da regulamentação.
o

Art. 4 A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução descentralizada do PNATE e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, será
efetivada, automaticamente, pelo FNDE, sem necessidade de convênio, acordo, contrato, ajuste ou
instrumento congênere, mediante depósito em conta-corrente específica.
o

§ 1 Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo deverão ser incluídos nos orçamentos
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios beneficiados.
o

§ 2 Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta dos Programas a que se refere o caput
deste artigo, existentes em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados para o exercício subseqüente,
com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos de regulamentação do Conselho
Deliberativo do FNDE.
o

o

§ 3 A parcela dos saldos, incorporados na forma do § 2 deste artigo, que exceder a 30% (trinta por
cento) do valor previsto para os repasses à conta do PNATE, no exercício no qual se der a incorporação,
será deduzida daquele valor, nos termos de regulamentação do Conselho Deliberativo do FNDE.
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o

§ 4 Os saldos dos recursos financeiros apurados à conta do Programa de Apoio a Estados e
o
Municípios para Educação Fundamental de Jovens e Adultos, instituído pela Medida Provisória n 2.17836, de 24 de agosto de 2001, deverão ser incorporados, no exercício de 2004, ao Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, nos termos de regulamentação a
ser expedida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
o

o

§ 5 A regulamentação de que trata o § 4 deste artigo disporá, para o exercício de 2004, sobre a
obrigatoriedade da utilização do saldo financeiro em ações específicas para educação fundamental pública
de jovens e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo.

o

Art. 5 O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos recursos
repassados à conta do PNATE serão exercidos nos respectivos Governos dos Estados, do Distrito Federal
o
e dos Municípios pelos conselhos previstos no § 13 do art. 24 da Lei n 11.494, de 20 de junho de
2007. (Redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)
o

§ 1 Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PNATE nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)
I - omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo; (Redação dada
pela Lei nº 11.947, de 2009)
II - rejeição da prestação de contas; (Redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009)
III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do
Programa, conforme constatado por análise documental ou de auditoria. (Incluído pela Lei nº 11.947, de
2009)
o

§ 2 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios garantirão a infra-estrutura necessária à execução
plena das competências dos Conselhos a que se refere o caput deste artigo.
o

§ 3 Os Conselhos a que se refere o caput deste artigo deverão acompanhar a execução do PNATE e
do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
podendo, para tanto, requisitar do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios os
dados, informações e documentos relacionados à utilização dos recursos transferidos.
o

Art. 6 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão prestação de contas do total dos
recursos recebidos à conta do PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, na forma e prazo a serem definidos em regulamentação do Conselho
Deliberativo do FNDE.
o

§ 1 A prestação de contas dos Programas a que se refere o caput deste artigo será apresentada ao
respectivo Conselho, no prazo estabelecido pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
o

o

§ 2 Os Conselhos a que se refere o art. 5 desta Lei analisarão a prestação de contas e
encaminharão ao FNDE demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira dos recursos
repassados à conta dos Programas, com parecer conclusivo acerca da aplicação dos recursos transferidos.
o

§ 3 O responsável pela prestação de contas, que inserir ou fizer inserir documentos ou declaração
falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, responderá civil,
penal e administrativamente.
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o

§ 4 Os documentos que instruem a prestação de contas, juntamente com os comprovantes de
pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma desta Lei, serão mantidos pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em seus arquivos pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar
da data da aprovação da prestação de contas do FNDE pelo Tribunal de Contas da União.
o

§ 5 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão disponibilizar a documentação referida no
§ 4 deste artigo ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, aos órgãos do Sistema de Controle Interno do
o
Poder Executivo Federal e aos Conselhos previstos no art. 5 desta Lei, sempre que solicitado, bem como
o
divulgar seus dados e informações de acordo com a Lei n 9.755, de 16 de dezembro de 1998.
o

o

Art. 7 A transferência dos recursos consignados no orçamento da União, a cargo do Ministério da
Educação, para execução do Programa Brasil Alfabetizado, quando destinados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, observará as disposições desta Lei.
o

§ 1 O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas e calculado com base no
número de alfabetizandos e alfabetizadores, conforme disposto em regulamentação.
o

§ 2 O Ministério da Educação divulgará, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor a ser
repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como as orientações e instruções
necessárias à execução do Programa Brasil Alfabetizado, observado o montante de recursos disponíveis
para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual e em suas alterações, aprovadas para o Fundo.
o

§ 3 O Programa Brasil Alfabetizado poderá ser executado pelo FNDE, desde que os recursos sejam
consignados ao orçamento daquele Fundo, ou a ele descentralizados.
o

Art. 8 A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução descentralizada do Programa
Brasil Alfabetizado, será efetivada, automaticamente, pelo Ministério da Educação aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, sem necessidade de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento
congênere, mediante depósito em conta-corrente específica.
o

§ 1 Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo deverão ser incluídos nos orçamentos
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios beneficiados.
o

§ 2 Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do Programa Brasil Alfabetizado, existentes
em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados para o exercício subseqüente, com estrita observância ao
objeto de sua transferência, nos termos da regulamentação.
o

o

§ 3 A bolsa referida no § 1 do art. 11 desta Lei poderá ser paga ao voluntário diretamente pela
União, observadas as normas do FNDE. (Incluído pela Lei nº 11.507, de 2007)
o

Art. 9 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão prestação de contas do total dos
recursos recebidos à conta do Programa Brasil Alfabetizado, na forma e prazo a serem definidos em
regulamentação.
Parágrafo único. O Ministério da Educação elaborará relatórios anuais da execução do Programa
Brasil Alfabetizado, que serão submetidos à análise da Comissão Nacional de Alfabetização.
Art. 10. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos aos Programas de que trata esta
Lei é de competência do Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e será feita mediante a realização de auditorias, fiscalizações, inspeções e análise
dos processos que originarem as respectivas prestações de contas.
o

§ 1 A fiscalização de que trata o caput deste artigo deverá, ainda, ser realizada pelos Conselhos
o
referidos no art. 5 desta Lei na execução do PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
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para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e pela Comissão Nacional de Alfabetização na
execução do Programa Brasil Alfabetizado.
o

§ 2 Os órgãos incumbidos da fiscalização da aplicação dos recursos financeiros destinados aos
Programas de que trata esta Lei poderão celebrar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação,
para auxiliar e otimizar o seu controle, sem prejuízo de suas competências institucionais.
o

§ 3 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao Ministério da Educação, ao FNDE, aos
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao Ministério Público Federal, aos
mencionados Conselhos e à Comissão Nacional de Alfabetização irregularidades identificadas na aplicação
dos recursos destinados à execução dos Programas.
o

§ 4 A fiscalização do Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal ocorrerá de ofício, a qualquer momento, ou será deflagrada, isoladamente ou
em conjunto, sempre que for apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos
recursos públicos à conta dos Programas.
o

§ 5 O órgão ou entidade concedente dos recursos financeiros repassados à conta dos Programas de
que trata esta Lei realizará, nas esferas de governo estadual, municipal e do Distrito Federal, a cada
exercício financeiro, auditagem da aplicação dos recursos relativos a esses Programas, por sistema de
amostragem, podendo, para tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que
julgar necessários, bem como realizar fiscalização in loco ou, ainda, delegar competência nesse sentido a
outro órgão ou entidade estatal.
Art. 11. As atividades desenvolvidas pelos alfabetizadores no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado
o
o
são consideradas de natureza voluntária, na forma definida no art. 1 e seu parágrafo único da Lei n 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998.
o

§ 1 O alfabetizador poderá receber uma bolsa para atualização e custeio das despesas realizadas no
desempenho de suas atividades no Programa.
o

§ 2 Os resultados e as atividades desenvolvidas pelo alfabetizador serão avaliados pelo Ministério da
Educação.
o

§ 3 O valor e os critérios para concessão e manutenção da bolsa serão fixados pelo Ministério da
Educação.
o

§ 4 Entende-se por alfabetizadores os professores da rede pública ou privada ou outros agentes, nos
termos do regulamento, que, voluntariamente, realizem as atividades de alfabetização em contato direto
com os alunos e por coordenadores de turmas de alfabetização os que, voluntariamente, desempenhem
supervisão do processo de aprendizagem dos alfabetizandos. (Incluído pela Lei nº 11.507, de 2007)
o

o

§ 5 Aplica-se o regime desta Lei aos formadores voluntários dos alfabetizadores, nos termos do § 4
deste artigo, e aos tradutores e intérpretes voluntários da Língua Brasileira de Sinais - Libras que auxiliem
na alfabetização de alunos surdos. (Incluído pela Lei nº 11.507, de 2007)
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

Brasília, 9 de junho de 2004; 183 da Independência e 116 da República.
LUIZ
Fernando Haddad

INÁCIO

LULA

DA

SILVA
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ANEXO VII

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.

Mensagem de veto
Conversão da MPv nº 339, 2006
Regulamento

Regulamenta o Fundo
de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei
o
n 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga
os
dispositivos das Leis n 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de
5 de março de 2004; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
o

Art. 1 É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de
natureza contábil, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a aplicação de seus
recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade da aplicação na
manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição Federal e no
inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso I do caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, de:
I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta
o
o
de recursos do Fundeb, a que se referem os incisos I a IX do caput e o § 1 do art. 3 desta Lei, de modo
o
que os recursos previstos no art. 3 desta Lei somados aos referidos neste inciso garantam a aplicação do
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) desses impostos e transferências em favor da manutenção e
desenvolvimento do ensino;
II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transferências.
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o

Art. 2 Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à
valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto
nesta Lei.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
Seção I
Das Fontes de Receita dos Fundos
o

Art. 3 Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por
cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos previsto no inciso I
do caput do art. 155 da Constituição Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155
combinado com o inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do caput do art. 155
combinado com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso
II do caput do art. 157 da Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a
imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e
do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal – FPE e prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema
o
Tributário Nacional de que trata a Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e
do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM e
prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados devida aos
Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei
o
Complementar n 61, de 26 de dezembro de 1989; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e
multas eventualmente incidentes.
o

§ 1 Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo o montante
de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
conforme disposto na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
o

o

§ 2 Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 deste artigo, os Fundos contarão
com a complementação da União, nos termos da Seção II deste Capítulo.
Seção II
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Da Complementação da União
o

Art. 4 A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no
Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar o
mínimo definido nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja inferior aos
valores previstos no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT.
o

§ 1 O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente constitui-se em valor de referência
relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano e será determinado contabilmente em função da
complementação da União.
o

O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, considerando-se a
§ 2
o
complementação da União após a dedução da parcela de que trata o art. 7 desta Lei, relativa a programas
direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica.
o

Art. 5 A complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos
Fundos, aplicando-se o disposto no caput do art. 160 da Constituição Federal.
o

§ 1 É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação da contribuição social do salárioeducação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal na complementação da União aos
Fundos.
o

§ 2 A vinculação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no art.
212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União.
o

Art. 6 A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos a
que se refere o inciso II do caput do art. 60 do ADCT.
o

§ 1 A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro
Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação
anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45%
(quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de
cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subseqüente.
o

§ 2 A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada
o
para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1 (primeiro) quadrimestre
do exercício imediatamente subseqüente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme
o caso.
o

§ 3 O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo importará em crime de responsabilidade
da autoridade competente.
o

Art. 7
Parcela da complementação da União, a ser fixada anualmente pela Comissão
Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade instituída na forma da Seção
II do Capítulo III desta Lei, limitada a até 10% (dez por cento) de seu valor anual, poderá ser distribuída
para os Fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica, na
forma do regulamento.
Parágrafo único. Para a distribuição da parcela de recursos da complementação a que se refere o
o
caput deste artigo aos Fundos de âmbito estadual beneficiários da complementação nos termos do art. 4
desta Lei, levar-se-á em consideração:
I - a apresentação de projetos em regime de colaboração por Estado e respectivos Municípios ou por
consórcios municipais;
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II - o desempenho do sistema de ensino no que se refere ao esforço de habilitação dos professores e
aprendizagem dos educandos e melhoria do fluxo escolar;
III - o esforço fiscal dos entes federados;
IV - a vigência de plano estadual ou municipal de educação aprovado por lei.
CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
Seção I
Disposições Gerais
o

Art. 8 A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os de seus Municípios, na proporção do número de alunos
matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, na forma do Anexo desta Lei.
o

§ 1 Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no inciso II do caput do art. 60 do
ADCT, em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e
conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas efetivadas na educação infantil oferecida em
creches para crianças de até 3 (três) anos.
o

o

§ 2 As instituições a que se refere o § 1 deste artigo deverão obrigatória e cumulativamente:
I - oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e atendimento
educacional gratuito a todos os seus alunos;
II - comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação na etapa ou
o
o
o
modalidade previstas nos §§ 1 , 3 e 4 deste artigo;
III - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional
o
o
o
com atuação na etapa ou modalidade previstas nos §§ 1 , 3 e 4 deste artigo ou ao poder público no caso
do encerramento de suas atividades;
IV - atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino,
inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagógicos;
V - ter certificado do Conselho Nacional de Assistência Social ou órgão equivalente, na forma do
regulamento.
o

§ 3 Admitir-se-á, pelo prazo de 4 (quatro) anos, o cômputo das matrículas das pré-escolas,
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que
atendam às crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V do
o
§ 2 deste artigo, efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado até a data de publicação desta Lei.
o

o

§ 4 Observado o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
o
e no § 2 deste artigo, admitir-se-á o cômputo das matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais
atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, com atuação exclusiva na modalidade.
o

§ 5 Eventuais diferenças do valor anual por aluno entre as instituições públicas da etapa e da
o
modalidade referidas neste artigo e as instituições a que se refere o § 1 deste artigo serão aplicadas na
criação de infra-estrutura da rede escolar pública.
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o

o

o

o

§ 6 Os recursos destinados às instituições de que tratam os §§ 1 , 3 e 4 deste artigo somente
poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.
o

Art. 9 Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão consideradas
exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais
atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP, considerando as ponderações aplicáveis.
o

§ 1 Os recursos serão distribuídos entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios,
considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme os
o
§§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal, observado o disposto no § 1 do art. 21 desta Lei.
o

§ 2 Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular de ensino, em
classes comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas.
o

§ 3 Os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de ensino cedidos para as
o
o
o
o
instituições a que se referem os §§ 1 , 3 e 4 do art. 8 desta Lei serão considerados como em efetivo
exercício na educação básica pública para fins do disposto no art. 22 desta Lei.
o

§ 4 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no prazo de 30 (trinta) dias da
publicação dos dados do censo escolar no Diário Oficial da União, apresentar recursos para retificação dos
dados publicados.
Art. 10. A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as seguintes diferenças
entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica:
I - creche em tempo integral;
II - pré-escola em tempo integral;
III - creche em tempo parcial;
IV - pré-escola em tempo parcial;
V - anos iniciais do ensino fundamental urbano;
VI - anos iniciais do ensino fundamental no campo;
VII - anos finais do ensino fundamental urbano;
VIII - anos finais do ensino fundamental no campo;
IX- ensino fundamental em tempo integral;
X - ensino médio urbano;
XI - ensino médio no campo;
XII - ensino médio em tempo integral;
XIII - ensino médio integrado à educação profissional;

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

XIV - educação especial;
XV - educação indígena e quilombola;
XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo;
XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação
no processo.
o

§ 1 A ponderação entre diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino
adotará como referência o fator 1 (um) para os anos iniciais do ensino fundamental urbano, observado o
o
disposto no § 1 do art. 32 desta Lei.
o

§ 2 A ponderação entre demais etapas, modalidades e tipos de estabelecimento será resultado da
multiplicação do fator de referência por um fator específico fixado entre 0,70 (setenta centésimos) e 1,30
(um inteiro e trinta centésimos), observando-se, em qualquer hipótese, o limite previsto no art. 11 desta Lei.
o

§ 3 Para os fins do disposto neste artigo, o regulamento disporá sobre a educação básica em tempo
integral e sobre os anos iniciais e finais do ensino fundamental.
o

§ 4 O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do ano letivo em que
completarem 6 (seis) anos de idade.
Art. 11. A apropriação dos recursos em função das matrículas na modalidade de educação de jovens
e adultos, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, observará, em cada Estado e no Distrito Federal, percentual de até 15% (quinze por
cento) dos recursos do Fundo respectivo.
Seção II
Da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade
Art. 12. Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Intergovernamental de
Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com a seguinte composição:
I - 1 (um) representante do Ministério da Educação;
II - 1 (um) representante dos secretários estaduais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões
político-administrativas do Brasil indicado pelas seções regionais do Conselho Nacional de Secretários de
Estado da Educação - CONSED;
III - 1 (um) representante dos secretários municipais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões
político-administrativas do Brasil indicado pelas seções regionais da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação - UNDIME.
o

§ 1 As deliberações da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade serão registradas em ata circunstanciada, lavrada conforme seu regimento interno.
o

§ 2 As deliberações relativas à especificação das ponderações serão baixadas em resolução
publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de julho de cada exercício, para vigência no exercício
seguinte.
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o

§ 3 A participação na Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade é função não remunerada de relevante interesse público, e seus membros, quando convocados,
farão jus a transporte e diárias.
Art. 13. No exercício de suas atribuições, compete à Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade:
I - especificar anualmente as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica, observado o disposto no art. 10 desta Lei, levando em
consideração a correspondência ao custo real da respectiva etapa e modalidade e tipo de estabelecimento
de educação básica, segundo estudos de custo realizados e publicados pelo Inep;
II - fixar anualmente o limite proporcional de apropriação de recursos pelas diferentes etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, observado o disposto no art. 11
desta Lei;
III - fixar anualmente a parcela da complementação da União a ser distribuída para os Fundos por
meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica, bem como respectivos
o
critérios de distribuição, observado o disposto no art. 7 desta Lei;
IV - elaborar, requisitar ou orientar a elaboração de estudos técnicos pertinentes, sempre que
necessário;
V - elaborar seu regimento interno, baixado em portaria do Ministro de Estado da Educação.
o

§ 1 Serão adotados como base para a decisão da Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade os dados do censo escolar anual mais atualizado realizado pelo
Inep.
o

§ 2 A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade
exercerá suas competências em observância às garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput
do art. 208 da Constituição Federal e às metas de universalização da educação básica estabelecidas no
plano nacional de educação.
Art. 14. As despesas da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de
Qualidade correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da
Educação.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS
Art. 15. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no
exercício subseqüente:
I - a estimativa da receita total dos Fundos;
II - a estimativa do valor da complementação da União;
III - a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado;
IV - o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente.
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o

o

Parágrafo único. Para o ajuste da complementação da União de que trata o § 2 do art. 6 desta Lei,
os Estados e o Distrito Federal deverão publicar na imprensa oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda, até o dia 31 de janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos impostos
o
e das transferências de que trata o art. 3 desta Lei referentes ao exercício imediatamente anterior.
Art. 16. Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras ao Banco do
Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal, que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios.
Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e o Distrito Federal em relação às
respectivas parcelas do Fundo cuja arrecadação e disponibilização para distribuição sejam de sua
responsabilidade.
Art. 17. Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão
repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal
e dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição
financeira de que trata o art. 16 desta Lei.
o

§ 1 Os repasses aos Fundos provenientes das participações a que se refere o inciso II do caput do
art. 158 e as alíneas a e b do inciso I do caput e inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal, bem
como os repasses aos Fundos à conta das compensações financeiras aos Estados, Distrito Federal e
o
Municípios a que se refere a Lei Complementar n 87, de 13 de setembro de 1996, constarão dos
orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal e serão creditados pela União em favor dos
Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios nas contas específicas a que se refere este
artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos prazos,
procedimentos e forma de divulgação adotados para o repasse do restante dessas transferências
constitucionais em favor desses governos.
o

§ 2 Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I, II e III do caput do
art. 155 combinados com os incisos III e IV do caput do art. 158 da Constituição Federal constarão dos
orçamentos dos Governos Estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial
o
o
de crédito previsto no art. 4 da Lei Complementar n 63, de 11 de janeiro de 1990, no momento em que a
arrecadação estiver sendo realizada nas contas do Fundo abertas na instituição financeira de que trata o
caput deste artigo.
o

§ 3 A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no que se refere aos recursos dos
o
impostos e participações mencionados no § 2 deste artigo, creditará imediatamente as parcelas devidas
ao Governo Estadual, ao Distrito Federal e aos Municípios nas contas específicas referidas neste artigo,
observados os critérios e as finalidades estabelecidas nesta Lei, procedendo à divulgação dos valores
creditados de forma similar e com a mesma periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao restante
da transferência do referido imposto.
o

§ 4 Os recursos dos Fundos provenientes da parcela do imposto sobre produtos industrializados, de
que trata o inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal, serão creditados pela União em favor dos
Governos Estaduais e do Distrito Federal nas contas específicas, segundo os critérios e respeitadas as
finalidades estabelecidas nesta Lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação
previstos na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989.
o

§ 5 Do montante dos recursos do imposto sobre produtos industrializados de que trata o inciso II do
caput do art. 159 da Constituição Federal a parcela devida aos Municípios, na forma do disposto no art. 5º
da Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989, será repassada pelo Governo Estadual ao
respectivo Fundo e os recursos serão creditados na conta específica a que se refere este artigo,
observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação do restante dessa transferência aos
Municípios.
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o

§ 6 A instituição financeira disponibilizará, permanentemente, aos conselhos referidos nos incisos II,
o
III e IV do § 1 do art. 24 desta Lei os extratos bancários referentes à conta do fundo.
o

§ 7 Os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput deste artigo serão
o
depositados pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios na forma prevista no § 5 do art. 69 da Lei
o
n 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 18. Nos termos do § 4º do art. 211 da Constituição Federal, os Estados e os Municípios poderão
celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos financeiros,
assim como de transporte escolar, acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros
correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 19. Os recursos disponibilizados aos Fundos pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal
deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.
Art. 20. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas dos Fundos
cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 (quinze) dias deverão ser aplicados em operações
financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, na instituição
financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.
Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput
deste artigo deverão ser utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições
estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.
CAPÍTULO V
DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes
forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a
educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
o

§ 1 Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de
atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.
o

§ 2 Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à
o
o
o
complementação da União recebidos nos termos do § 1 do art. 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1
(primeiro) trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício na rede pública.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em
decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela
de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais
incidentes;
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II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico
direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão,
orientação educacional e coordenação pedagógica;
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso
II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente
governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários
previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica
existente.
Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da
educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se destinem ao financiamento de projetos,
ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a
educação básica.
CAPÍTULO VI
DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos
recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.
o

§ 1 Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no pertinente âmbito
governamental, observados os seguintes critérios de composição:
I - em âmbito federal, por no mínimo 14 (quatorze) membros, sendo:
a) até 4 (quatro) representantes do Ministério da Educação;
b) 1 (um) representante do Ministério da Fazenda;
c) 1 (um) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educação;
e) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação - CONSED;
f) 1 (um) representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE;
g) 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME;
h) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
i) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela
União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES;
II - em âmbito estadual, por no mínimo 12 (doze) membros, sendo:
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a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais pelo menos 1 (um) do órgão
estadual responsável pela educação básica;
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
c) 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação;
d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação UNDIME;
e) 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação CNTE;
f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 1 (um) dos quais indicado pela
entidade estadual de estudantes secundaristas;
III - no Distrito Federal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo a composição determinada pelo
disposto no inciso II deste parágrafo, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas b e d;
IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela
entidade de estudantes secundaristas.
o

§ 2 Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver, 1 (um) representante do
respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a
o
Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares.
o

§ 3 Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo serão indicados até 20 (vinte) dias
antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:
I - pelos dirigentes dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades
de classes organizadas, nos casos das representações dessas instâncias;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos
estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo
eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;
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III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva
categoria.
o

o

§ 4 Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do § 3 deste artigo, o Ministério da
o
Educação designará os integrantes do conselho previsto no inciso I do § 1 deste artigo, e o Poder
o
Executivo competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do § 1
deste artigo.
o

§ 5 São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo:
o

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 3 (terceiro) grau, do Presidente e do VicePresidente da República, dos Ministros de Estado, do Governador e do Vice-Governador, do Prefeito e do
Vice-Prefeito, e dos Secretários Estaduais, Distritais ou Municipais;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços
relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes
o
consangüíneos ou afins, até 3 (terceiro) grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do
respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos
conselhos.
o

§ 6 O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por seus pares em
reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos
do Fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
o

§ 7 Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional
ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.
o

§ 8 A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:
I - não será remunerada;
II - é 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 de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles
receberem informações;
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores
das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do
estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;
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c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato
para o qual tenha sido designado;
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no
curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
o

§ 9 Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta
orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros
que alicerçam a operacionalização dos Fundos.
§ 10. Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura administrativa própria, incumbindo à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garantir infra-estrutura e condições materiais
adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os
dados cadastrais relativos à criação e composição dos respectivos conselhos.
§ 11. Os membros dos conselhos de acompanhamento e controle terão mandato de, no máximo, 2
(dois) anos, permitida 1 (uma) recondução por igual período.
§ 12. Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá
acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.
§ 13. Aos conselhos incumbe, também, acompanhar 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 e, ainda, receber e analisar as
prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da
aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.
Art. 25. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos
recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos assim como os referentes às despesas realizadas
ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais,
estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por
meio eletrônico.
o

Parágrafo único. Os conselhos referidos nos incisos II, III e IV do § 1 do art. 24 desta Lei poderão,
sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação competente ou
servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas
do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em
efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a
que estejam vinculados;
o

c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o art. 8 desta Lei;
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d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos
do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.
Art. 26. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos
Fundos, serão exercidos:
I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, junto aos respectivos
entes governamentais sob suas jurisdições;
III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos órgãos federais,
especialmente em relação à complementação da União.
Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos
conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a
regulamentação aplicável.
Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável,
que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo.
Art. 28. O descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei
sujeitará os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os Municípios à intervenção dos
respectivos Estados a que pertencem, nos termos da alínea e do inciso VII do caput do art. 34 e do inciso
III do caput do art. 35 da Constituição Federal.
Art. 29. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e
do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de
recursos federais.
o

§ 1 A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não exclui a de terceiros para
a propositura de ações a que se referem o inciso LXXIII do caput do art. 5º e o § 1º do art. 129 da
Constituição Federal, sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos documentos mencionados nos arts. 25
e 27 desta Lei.
o

§ 2 Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e
dos Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos dos Fundos que receberem complementação da
União.
Art. 30. O Ministério da Educação atuará:
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I - no apoio técnico relacionado aos procedimentos e critérios de aplicação dos recursos dos Fundos,
junto aos Estados, Distrito Federal e Municípios e às instâncias responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização e controle interno e externo;
II - na capacitação dos membros dos conselhos;
III - na divulgação de orientações sobre a operacionalização do Fundo e de dados sobre a previsão, a
realização e a utilização dos valores financeiros repassados, por meio de publicação e distribuição de
documentos informativos e em meio eletrônico de livre acesso público;
IV - na realização de estudos técnicos com vistas na definição do valor referencial anual por aluno que
assegure padrão mínimo de qualidade do ensino;
V - no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos, por meio de sistema de informações
orçamentárias e financeiras e de cooperação com os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal;
VI - na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta Lei, com vistas na adoção de
medidas operacionais e de natureza político-educacional corretivas, devendo a primeira dessas medidas se
realizar em até 2 (dois) anos após a implantação do Fundo.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Transitórias
Art. 31. Os Fundos serão implantados progressivamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência,
conforme o disposto neste artigo.
o

o

§ 1 A porcentagem de recursos de que trata o art. 3 desta Lei será alcançada conforme a seguinte
progressão:
I - para os impostos e transferências constantes do inciso II do caput do art. 155, do inciso IV do caput
do art. 158, das alíneas a e b do inciso I e do inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal, bem
o
o
como para a receita a que se refere o § 1 do art. 3 desta Lei:
o

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no 1 (primeiro) ano;
o

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 2 (segundo) ano; e
o

c) 20% (vinte por cento), a partir do 3 (terceiro) ano, inclusive;
II - para os impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155, inciso II do
caput do art. 157, incisos II e III do caput do art. 158 da Constituição Federal:
o

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no 1 (primeiro) ano;
o

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 2 (segundo) ano; e
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o

c) 20% (vinte por cento), a partir do 3 (terceiro) ano, inclusive.
o

o

§ 2 As matrículas de que trata o art. 9 desta Lei serão consideradas conforme a seguinte
progressão:
I - para o ensino fundamental regular e especial público: a totalidade das matrículas imediatamente a
o
partir do 1 (primeiro) ano de vigência do Fundo;
II - para a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos:
o

a) 1/3 (um terço) das matrículas no 1 (primeiro) ano de vigência do Fundo;
o

b) 2/3 (dois terços) das matrículas no 2 (segundo) ano de vigência do Fundo;
o

c) a totalidade das matrículas a partir do 3 (terceiro) ano de vigência do Fundo, inclusive.
o

§ 3 A complementação da União será de, no mínimo:
o

I - R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no 1 (primeiro) ano de vigência dos Fundos;
o

II - R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no 2 (segundo) ano de vigência dos Fundos; e
o

III - R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no 3 (terceiro) ano de
vigência dos Fundos.
o

o

§ 4 Os valores a que se referem os incisos I, II e III do § 3 deste artigo serão atualizados,
anualmente, nos primeiros 3 (três) anos de vigência dos Fundos, de forma a preservar em caráter
permanente o valor real da complementação da União.
o

o

§ 5 Os valores a que se referem os incisos I, II e III do § 3 deste artigo serão corrigidos, anualmente,
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou índice equivalente que lhe venha a suceder, no
o
período compreendido entre o mês da promulgação da Emenda Constitucional n 53, de 19 de dezembro
o
de 2006, e 1 de janeiro de cada um dos 3 (três) primeiros anos de vigência dos Fundos.
o

o

§ 6 Até o 3 (terceiro) ano de vigência dos Fundos, o cronograma de complementação da União
observará a programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no
mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada
mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho e de 100%
(cem por cento) até 31 de dezembro de cada ano.
o

o

§ 7 Até o 3 (terceiro) ano de vigência dos Fundos, a complementação da União não sofrerá ajuste
quanto a seu montante em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada
o
o
do exercício de referência, observado o disposto no § 2 do art. 6 desta Lei quanto à distribuição entre os
fundos instituídos no âmbito de cada Estado.
Art. 32. O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não
poderá ser inferior ao efetivamente praticado em 2006, no âmbito do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, estabelecido pela
Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996.
o

§ 1 Caso o valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal,
no âmbito do Fundeb, resulte inferior ao valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado
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e do Distrito Federal, no âmbito do Fundef, adotar-se-á este último exclusivamente para a distribuição dos
recursos do ensino fundamental, mantendo-se as demais ponderações para as restantes etapas,
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do regulamento.
o

§ 2 O valor por aluno do ensino fundamental a que se refere o caput deste artigo terá como
parâmetro aquele efetivamente praticado em 2006, que será corrigido, anualmente, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE ou índice equivalente que lhe venha a suceder, no período de 12 (doze) meses
encerrados em junho do ano imediatamente anterior.
Art. 33. O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito
do Fundeb não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do Fundef.
Art. 34. Os conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
vigência dos Fundos, inclusive mediante adaptações dos conselhos do Fundef existentes na data de
publicação desta Lei.
Art. 35. O Ministério da Educação deverá realizar, em 5 (cinco) anos contados da vigência dos
Fundos, fórum nacional com o objetivo de avaliar o financiamento da educação básica nacional, contando
com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos trabalhadores da
educação e de pais e alunos.
o

Art. 36. No 1 (primeiro) ano de vigência do Fundeb, as ponderações seguirão as seguintes
especificações:
I - creche - 0,80 (oitenta centésimos);
II - pré-escola - 0,90 (noventa centésimos);
III - anos iniciais do ensino fundamental urbano - 1,00 (um inteiro);
IV - anos iniciais do ensino fundamental no campo - 1,05 (um inteiro e cinco centésimos);
V - anos finais do ensino fundamental urbano - 1,10 (um inteiro e dez centésimos);
VI - anos finais do ensino fundamental no campo - 1,15 (um inteiro e quinze centésimos);
VII - ensino fundamental em tempo integral - 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos);
VIII - ensino médio urbano - 1,20 (um inteiro e vinte centésimos);
IX - ensino médio no campo - 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos);
X - ensino médio em tempo integral - 1,30 (um inteiro e trinta centésimos);
XI - ensino médio integrado à educação profissional - 1,30 (um inteiro e trinta centésimos);
XII - educação especial - 1,20 (um inteiro e vinte centésimos);
XIII - educação indígena e quilombola - 1,20 (um inteiro e vinte centésimos);
XIV - educação de jovens e adultos com avaliação no processo - 0,70 (setenta centésimos);
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XV - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação
no processo - 0,70 (setenta centésimos).
o

§ 1 A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade fixará
as ponderações referentes à creche e pré-escola em tempo integral.
o

o

§ 2 Na fixação dos valores a partir do 2 (segundo) ano de vigência do Fundeb, as ponderações
entre as matrículas da educação infantil seguirão, no mínimo, as seguintes pontuações:
I - creche pública em tempo integral - 1,10 (um inteiro e dez centésimos);
II - creche pública em tempo parcial - 0,80 (oitenta centésimos);
III - creche conveniada em tempo integral - 0,95 (noventa e cinco centésimos);
IV - creche conveniada em tempo parcial - 0,80 (oitenta centésimos);
V - pré-escola em tempo integral - 1,15 (um inteiro e quinze centésimos);
VI - pré-escola em tempo parcial - 0,90 (noventa centésimos).
Seção II
Disposições Finais
Art. 37. Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação local específica e desta Lei, o
Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, instituindo câmara específica para o
acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do
o
o
o
o
o
Fundo, observado o disposto no inciso IV do § 1 e nos §§ 2 , 3 , 4 e 5 do art. 24 desta Lei.
o

§ 1 A câmara específica de acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e
a aplicação dos recursos do Fundeb terá competência deliberativa e terminativa.
o

§ 2 Aplicar-se-ão para a constituição dos Conselhos Municipais de Educação as regras previstas no
§ 5 do art. 24 desta Lei.
o

Art. 38. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar no financiamento
da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de
forma a garantir padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente.
Parágrafo único. É assegurada a participação popular e da comunidade educacional no processo de
definição do padrão nacional de qualidade referido no caput deste artigo.
Art. 39. A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às iniciativas de melhoria de qualidade
do ensino, acesso e permanência na escola, promovidas pelas unidades federadas, em especial aquelas
voltadas para a inclusão de crianças e adolescentes em situação de risco social.
Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito Federal desenvolverão, em regime de colaboração,
programas de apoio ao esforço para conclusão da educação básica dos alunos regularmente matriculados
no sistema público de educação:
I - que cumpram pena no sistema penitenciário, ainda que na condição de presos provisórios;
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o

II - aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas nos termos da Lei n 8.069, de 13 de
julho de 1990.
Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos de Carreira e
remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública;
II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;
III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente
voltada à formação continuada com vistas na melhoria da qualidade do ensino.
Art. 41. O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 42. (VETADO)
Art. 43. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, fica mantida a sistemática de repartição de
o
recursos prevista na Lei n 9.424, de 24 de dezembro de 1996, mediante a utilização dos coeficientes de
participação do Distrito Federal, de cada Estado e dos Municípios, referentes ao exercício de 2006, sem o
pagamento de complementação da União.
o

Art. 44. A partir de 1 de março de 2007, a distribuição dos recursos dos Fundos é realizada na forma
prevista nesta Lei.
o

Parágrafo único. A complementação da União prevista no inciso I do § 3 do art. 31 desta Lei,
referente ao ano de 2007, será integralmente distribuída entre março e dezembro.
Art. 45. O ajuste da distribuição dos recursos referentes ao primeiro trimestre de 2007 será realizado
no mês de abril de 2007, conforme a sistemática estabelecida nesta Lei.
Parágrafo único. O ajuste referente à diferença entre o total dos recursos da alínea a do inciso I e da
o
alínea a do inciso II do § 1 do art. 31 desta Lei e os aportes referentes a janeiro e fevereiro de 2007,
realizados na forma do disposto neste artigo, será pago no mês de abril de 2007.
o

Art. 46. Ficam revogados, a partir de 1 de janeiro de 2007, os arts. 1º a 8º e 13 da Lei nº 9.424, de 24
o
de dezembro de 1996, e o art. 12 da Lei n 10.880, de 9 de junho de 2004, e o § 3º do art. 2º da Lei nº
10.845, de 5 de março de 2004.
Art. 47. Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do Fundeb, a União alocará, além dos destinados à
complementação ao Fundeb, recursos orçamentários para a promoção de programa emergencial de apoio
ao ensino médio e para reforço do programa nacional de apoio ao transporte escolar.
Art. 48. Os Fundos terão vigência até 31 de dezembro de 2020.
Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
o

o

Brasília, 20 de junho de 2007; 186 da Independência e 119 da República.
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ANEXO VIII

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008.

Conversão da MPv nº 411-07

Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de
o
Jovens - Projovem, instituído pela Lei n 11.129, de
o
30 de junho de 2005; altera a Lei n 10.836, de 9 de
os
janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis n
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de
outubro de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 2004,
11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de
setembro de 2005; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
o

o

Art. 1 O Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei n 11.129, de 30 de
o
junho de 2005, passa a reger-se, a partir de 1 de janeiro de 2008, pelo disposto nesta Lei.
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o

Art. 2 O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com o objetivo de
promover sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento
humano, será desenvolvido por meio das seguintes modalidades:
I - Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo;
II - Projovem Urbano;
III - Projovem Campo - Saberes da Terra; e
IV - Projovem Trabalhador.
o

Art. 3 A execução e a gestão do Projovem dar-se-ão por meio da conjugação de esforços da
Secretaria-Geral da Presidência da República e dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação
de outros órgãos e entidades da administração pública federal.
o

§ 1 Fica instituído o Conselho Gestor do Projovem, coordenado pela Secretaria Nacional de
Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República e composto pelos Secretários-Executivos dos
Ministérios referidos no caput deste artigo e por 1 (um) Secretário Nacional representante de cada um
o
desses Ministérios, a ser indicado pelo respectivo Ministro de Estado.§ 2 O Projovem Adolescente Serviço Socioeducativo será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; o
Projovem Urbano, pela Secretaria-Geral da Presidência da República; o Projovem Campo - Saberes da
Terra, pelo Ministério da Educação; e o Projovem Trabalhador, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
o

§ 3 Cada modalidade do Projovem contará com 1 (um) comitê gestor, a ser instituído pelo órgão
responsável por sua coordenação, assegurada nele a participação de representantes dos 3 (três) outros
órgãos a que se refere o caput deste artigo.
o

o

Art. 4 Para a execução das modalidades tratadas no art. 2 desta Lei, a União fica autorizada a
transferir recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem a necessidade de convênio,
acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante depósito em conta-corrente específica, sem
prejuízo da devida prestação de contas da aplicação dos recursos.
o

§ 1 O montante dos recursos financeiros a que se refere esta Lei será repassado em parcelas e
calculado com base no número de jovens atendidos, conforme disposto em regulamentação, e destina-se à
promoção de ações de elevação da escolaridade e qualificação profissional dos jovens, bem como à
contratação, remuneração e formação de profissionais.
o

o

§ 2 Os profissionais de que trata o § 1 deste artigo deverão ser contratados em âmbito local.
o

§ 3 Os órgãos responsáveis pela coordenação das modalidades do Projovem definirão, a cada exercício
financeiro, a forma de cálculo, o número e o valor das parcelas a serem repassadas aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como as orientações e instruções necessárias à sua execução, observado o
montante de recursos disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual.
o

o

§ 4 Nas modalidades previstas nos incisos II e III do caput do art. 2 desta Lei, a transferência de
recursos financeiros será executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
vinculado ao Ministério da Educação, observada a necessária descentralização dos recursos
o
orçamentários pelos órgãos de que trata o caput do art. 3 desta Lei.
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o

o

§ 5 A modalidade de que trata o inciso I do caput do art. 2 desta Lei será ofertada pelo Município
que a ela aderir, nos termos do regulamento, e co-financiada pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios por intermédio dos respectivos Fundos de Assistência Social, respeitado o limite orçamentário
da União e os critérios de partilha estabelecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de acordo
o
com o inciso IX do caput do art. 18 da Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
o

§ 6 Os saldos dos recursos financeiros recebidos pelos órgãos e entidades da administração
pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal à conta do Projovem, existentes na conta-corrente
específica a que se refere o caput deste artigo em 31 de dezembro de cada ano deverão ser aplicados no
exercício subseqüente, com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos da legislação
vigente.
o

Art. 5 Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades de direito público e privado sem
fins lucrativos prestarão conta dos recursos recebidos do Projovem, na forma e prazo definidos em
regulamento e nas demais disposições aplicáveis.
o

Art. 6 Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais)
mensais, aos beneficiários do Projovem, nas modalidades previstas nos incisos II, III e IV do caput do art.
o
2 desta Lei, a partir do exercício de 2008.
o

§ 1 Na modalidade Projovem Urbano, poderão ser pagos até 20 (vinte) auxílios financeiros.
o

§ 2 Na modalidade Projovem Campo - Saberes da Terra, poderão ser pagos até 12 (doze) auxílios
financeiros.
o

§ 3 Na modalidade Projovem Trabalhador, poderão ser pagos até 6 (seis) auxílios financeiros.
o

§ 4 É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere o caput deste
artigo com benefícios de natureza semelhante recebidos em decorrência de outros programas federais,
permitida a opção por um deles.
o

Art. 7 O órgão responsável pelas modalidades do Projovem definirá o agente pagador entre uma
instituição financeira oficial.
o

Art. 8 As despesas com a execução do Projovem observarão os limites de movimentação, de
empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários de cada
modalidade do Projovem com as dotações orçamentárias existentes.
o

Art. 9 O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo, compreendido entre os serviços de que
trata o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivos:
I - complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência
familiar e comunitária; e
II - criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.
Art. 10. O Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos:
I - pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa Família - PBF;
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II - egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas
socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente;
o

III - em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei n 8.069, de 13
de julho de 1990;
IV - egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; ou
V - egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e à exploração sexual.
Parágrafo único. Os jovens a que se referem os incisos II a V do caput deste artigo devem ser
encaminhados ao Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo pelos programas e serviços
especializados de assistência social do Município ou do Distrito Federal ou pelo gestor de assistência
social, quando demandado oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela Defensoria Pública, pelo Ministério
Público ou pelo Poder Judiciário.
Art. 11. O Projovem Urbano tem como objetivo elevar a escolaridade visando à conclusão do ensino
fundamental, à qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da
o
cidadania, na forma de curso, conforme previsto no art. 81 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 12. O Projovem Urbano atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos,
que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental.
Art. 13. Poderão ser realizadas parcerias com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República para implantação do Projovem Urbano nas unidades
prisionais e nas unidades socioeducativas de privação de liberdade, respectivamente.
o

o

§ 1 O disposto no art. 4 desta Lei não será aplicado no caso das parcerias citadas no caput deste
artigo, podendo ser realizado convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere.
o

§ 2 No caso das unidades socioeducativas de privação de liberdade, poderão participar do
Projovem Urbano adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade que
tenham idade mínima de 15 (quinze) anos.
o

§ 3 É assegurada aos jovens que iniciaram o Projovem Urbano nas unidades do sistema prisional
ou nas unidades socioeducativas de privação de liberdade a continuidade do curso nas localidades onde
existir o Programa.
Art. 14. O Projovem Campo - Saberes da Terra tem como objetivo elevar a escolaridade dos jovens
da agricultura familiar, integrando a qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei
o
n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do ensino fundamental e proporcionando a
formação integral do jovem, na modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância, nos
termos do regulamento.
Art. 15. O Projovem Campo - Saberes da Terra atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29
(vinte e nove) anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído o ensino
o
o
fundamental e que cumpram os requisitos previstos no art. 3 da Lei n 11.326, de 24 de julho de 2006.
Art. 16. O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem para o mercado de trabalho e
ocupações alternativas geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e do estímulo à
sua inserção.
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Art. 17. O Projovem Trabalhador atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove)
anos, em situação de desemprego e que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até 1
(um) salário-mínimo, nos termos do regulamento.
Art. 18. Nas unidades da Federação e nos Municípios onde existirem programas similares e
congêneres ao previsto no Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego buscará promover a
articulação e a integração das ações dos respectivos Programas.
Art. 19. Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego fica autorizado,
mediante convênio, a efetuar transferências de contribuições corrente e de capital aos órgãos e entidades
da administração pública federal, estadual e municipal, bem como a entidades de direito público e privado
sem fins lucrativos, observada a legislação pertinente.
o

§ 1 O regulamento disporá sobre critérios objetivos de habilitação e seleção de entidades privadas
sem fins lucrativos para serem executoras do Projovem.
o

o

§ 2 A habilitação e seleção das entidades referidas no § 1 deste artigo serão processadas em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade e do julgamento objetivo.
o

o

o

Art. 20. Os arts. 2 e 3 da Lei n 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:
o

“Art. 2 ................................................................................................
.............................................................................................................
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e
extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze)
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por família;
III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre
16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família.
................................................................................................
§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a famílias
com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais).
o

§ 3 Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte
reais), dependendo de sua composição:
I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e
II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
o

§ 4 Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos
cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II e III.
o

§ 5 A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos no
o
o
§ 2 e no § 3 deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os incisos II e III do
caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos.
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................................................................................................
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensalmente,
por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva
identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo
Federal.
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
I – contas-correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; e
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
................................................................................................
................................................................................................” (NR)
o

“Art. 3 ................................................................................................
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício previsto no inciso III
o
do caput do art. 2 desta Lei considerará 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência, em conformidade
o
com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996.” (NR)
Art. 21. Ato do Poder Executivo disporá sobre as demais regras de funcionamento de cada
modalidade do Projovem, inclusive no que se refere ao estabelecimento de metas, à avaliação, ao
monitoramento e ao controle social, e sobre os critérios adicionais a serem observados para o ingresso no
o
Programa, bem como para a concessão, a manutenção e a suspensão do auxílio a que se refere o art. 6
desta Lei.
o

§ 1 Cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação, ficam asseguradas
aos jovens com deficiência as condições que lhes possibilitem a efetiva participação no Projovem.
o

o

§ 2 Nos currículos dos cursos oferecidos nas modalidades de que trata o art. 2 desta Lei deverão
ser incluídas noções básicas de comunicação oral e escrita em língua portuguesa, de matemática, de
informática, de cidadania e de língua estrangeira.
Art. 22. O Poder Executivo deverá veicular dados e informações detalhados sobre a execução
orçamentária e financeira dos Programas Projovem e Bolsa Família, tratados nesta Lei.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
os

Parágrafo único. Aos beneficiários e executores dos Programas disciplinados nas Leis n 10.748, de
22 de outubro de 2003, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005, ficam
assegurados, no âmbito do Projovem, os seus direitos, bem como o cumprimento dos seus deveres, nos
termos dos convênios, acordos ou instrumentos congêneres firmados até 31 de dezembro de 2007.
o

Art. 24. Ficam revogados, a partir de 1 de janeiro de 2008:
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o

o

I - o art. 3 -A da Lei n 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;
o

II - a Lei n 10.748, de 22 de outubro de 2003;
o

o

o

o

III - os arts. 1 , 2 e 3 da Lei n 10.940, de 27 de agosto de 2004;
o

o

o

IV - os arts. 1 a 8 da Lei n 11.129, de 30 de junho de 2005; e
o

o

V – os arts. 1 a 10 da Lei n 11.180, de 23 de setembro de 2005.
o

o

Brasília, 10 de junho de 2008; 187 da Independência e 120 da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Guido Mantega
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima
Paulo Bernardo Silva
Patrus Ananias
Dilma Rousseff
Luiz Soares Dulci
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ANEXO IX

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
os
educação básica; altera as Leis n 10.880, de 9 de
Conversão da Medida Provisória nº 455, de 2008 junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006,
11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da
o
Medida Provisória n 2.178-36, de 24 de agosto de 2001,
o
e a Lei n 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras
providências.

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE
DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
o

Art. 1 Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no
ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo.
o

Art. 2 São diretrizes da alimentação escolar:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados,
seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o
crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade
com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que
perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas
saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica;
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar
saudável e adequada;
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos
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empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes
de quilombos;
VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos,
com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde
dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.
o

Art. 3 A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e
será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei.
o

Art. 4 O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da
oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
o

Art. 5 Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE serão
repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da
Constituição Federal e observadas as disposições desta Lei.
o

§ 1 A transferência dos recursos financeiros, objetivando a execução do PNAE, será efetivada
automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito
em conta corrente específica.
o

o

§ 2 Os recursos financeiros de que trata o § 1 deverão ser incluídos nos orçamentos dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros
alimentícios.
o

§ 3 Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE existentes em 31 de dezembro
deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com estrita observância ao objeto de sua
transferência, nos termos disciplinados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
o

o

§ 4 O montante dos recursos financeiros de que trata o § 1 será calculado com base no número
de alunos devidamente matriculados na educação básica pública de cada um dos entes governamentais,
conforme os dados oficiais de matrícula obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da Educação.
o

§ 5 Para os fins deste artigo, a critério do FNDE, serão considerados como parte da rede estadual,
municipal e distrital, ainda, os alunos matriculados em:
I - creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental e médio qualificadas como entidades
filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial;
II - creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio conveniadas com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
o

Art. 6 É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos
financeiros recebidos à conta do PNAE às unidades executoras das escolas de educação básica
pertencentes à sua rede de ensino, observando o disposto nesta Lei, no que couber.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas relativas a critérios de
alocação de recursos e valores per capita, bem como para organização e funcionamento das unidades
executoras e demais orientações e instruções necessárias à execução do PNAE.
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o

Art. 7 Os Estados poderão transferir a seus Municípios a responsabilidade pelo atendimento aos
alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados nas respectivas áreas de
jurisdição e, nesse caso, autorizar expressamente o repasse direto ao Município por parte do FNDE da
o
correspondente parcela de recursos calculados na forma do parágrafo único do art. 6 .
o

Art. 8 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão ao FNDE a prestação de contas
do total dos recursos recebidos.
o

§ 1 A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir documentos ou
declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, será
responsabilizada na forma da lei.
o

§ 2 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em seus arquivos, em boa guarda e
organização, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação da prestação de contas do
concedente, os documentos a que se refere o caput, juntamente com todos os comprovantes de
pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma desta Lei, ainda que a execução
esteja a cargo das respectivas escolas, e estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao
Tribunal de Contas da União, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao
Conselho de Alimentação Escolar - CAE.
o

§ 3 O FNDE realizará auditagem da aplicação dos recursos nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios, a cada exercício financeiro, por sistema de amostragem, podendo requisitar o encaminhamento
de documentos e demais elementos necessários para tanto, ou, ainda, delegar competência a outro órgão
ou entidade estatal para fazê-lo.
o

Art. 9 O FNDE, os entes responsáveis pelos sistemas de ensino e os órgãos de controle externo e
interno federal, estadual e municipal criarão, segundo suas competências próprias ou na forma de rede
integrada, mecanismos adequados à fiscalização e ao monitoramento da execução do PNAE.
Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo poderão celebrar convênios ou acordos, em
regime de cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do programa.
Art. 10. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, ao Tribunal de Contas da
União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União, ao Ministério Público e ao CAE as
irregularidades eventualmente identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PNAE.
Art. 11. A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito Federal, nos
Municípios e nas escolas federais caberá ao nutricionista responsável, que deverá respeitar as diretrizes
previstas nesta Lei e na legislação pertinente, no que couber, dentro das suas atribuições específicas.
Art. 12. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável
com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos
alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação
agrícola da região, na alimentação saudável e adequada.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à
promoção de uma alimentação saudável, observada a regulamentação aplicável.
Art. 13. A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio
planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se
o
localizam as escolas, observando-se as diretrizes de que trata o art. 2 desta Lei.
Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
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agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
o

§ 1 A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento
licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os
princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de
qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.
o

§ 2 A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e poderá ser
dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias:
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente;
II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;
III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.
Art. 15. Compete ao Ministério da Educação propor ações educativas que perpassem pelo currículo
escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na
perspectiva da segurança alimentar e nutricional.
Art. 16. Competem à União, por meio do FNDE, autarquia responsável pela coordenação do PNAE,
as seguintes atribuições:
I - estabelecer as normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e avaliação
do PNAE;
II - realizar a transferência de recursos financeiros visando a execução do PNAE nos Estados,
Distrito Federal, Municípios e escolas federais;
III - promover a articulação interinstitucional entre as entidades federais envolvidas direta ou
indiretamente na execução do PNAE;
IV - promover a adoção de diretrizes e metas estabelecidas nos pactos e acordos internacionais,
com vistas na melhoria da qualidade de vida dos alunos da rede pública da educação básica;
V - prestar orientações técnicas gerais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o bom
desempenho do PNAE;
VI - cooperar no processo de capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE
e no controle social;
VII - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas objetivando a avaliação das ações do
PNAE, podendo ser feitos em regime de cooperação com entes públicos e privados.
Art. 17. Competem aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de suas
o
respectivas jurisdições administrativas, as seguintes atribuições, conforme disposto no § 1 do art. 211 da
Constituição Federal:
I - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as necessidades
nutricionais dos alunos, durante o período letivo, observando as diretrizes estabelecidas nesta Lei, bem
como o disposto no inciso VII do art. 208 da Constituição Federal;
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II - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a alimentação
escolar, desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;
III - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas sob sua
responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares saudáveis aos alunos
atendidos, mediante atuação conjunta dos profissionais de educação e do responsável técnico de que trata
o art. 11 desta Lei;
IV - realizar, em parceria com o FNDE, a capacitação dos recursos humanos envolvidos na
execução do PNAE e no controle social;
V - fornecer informações, sempre que solicitado, ao FNDE, ao CAE, aos órgãos de controle interno e
externo do Poder Executivo, a respeito da execução do PNAE, sob sua responsabilidade;
VI - fornecer instalações físicas e recursos humanos que possibilitem o pleno funcionamento do
CAE, facilitando o acesso da população;
VII - promover e executar ações de saneamento básico nos estabelecimentos escolares sob sua
responsabilidade, na forma da legislação pertinente;
VIII - divulgar em locais públicos informações acerca do quantitativo de recursos financeiros
recebidos para execução do PNAE;
IX - prestar contas dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, na forma estabelecida pelo
Conselho Deliberativo do FNDE;
X - apresentar ao CAE, na forma e no prazo estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE, o
relatório anual de gestão do PNAE.
Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de suas respectivas
jurisdições administrativas, Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter
fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da seguinte forma:
I - 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado;
II - 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados
pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica;
III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de
Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica;
IV - 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia
específica.
o

§ 1 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, a seu critério, ampliar a composição
dos membros do CAE, desde que obedecida a proporcionalidade definida nos incisos deste artigo.
o

§ 2 Cada membro titular do CAE terá 1 (um) suplente do mesmo segmento representado.
o

§ 3 Os membros terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a
indicação dos seus respectivos segmentos.

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

o

§ 4 A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderão ser exercidas pelos
representantes indicados nos incisos II, III e IV deste artigo.
o

§ 5 O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço público relevante, não
remunerado.
o

§ 6 Caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios informar ao FNDE a composição do
seu respectivo CAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 19. Compete ao CAE:
o

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2 desta Lei;
II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;
III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a
aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando
ou reprovando a execução do Programa.
Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os
Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e
deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
- CONSEA.
Art. 20. Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos do PNAE quando os
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios:
I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar os ajustes necessários, visando ao seu
pleno funcionamento;
II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos para execução
do PNAE, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE;
III - cometerem irregularidades na execução do PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho
Deliberativo do FNDE.
o

§ 1 Sem prejuízo do previsto no caput, fica o FNDE autorizado a comunicar eventuais
irregularidades na execução do PNAE ao Ministério Público e demais órgãos ou autoridades ligadas ao
tema de que trata o Programa.
o

§ 2 O restabelecimento do repasse dos recursos financeiros à conta do PNAE ocorrerá na forma
definida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Art. 21. Ocorrendo a suspensão prevista no art. 20, fica o FNDE autorizado a realizar, em conta
específica, o repasse dos recursos equivalentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diretamente às
o
unidades executoras, conforme previsto no art. 6 desta Lei, correspondentes às escolas atingidas, para
fornecimento da alimentação escolar, dispensando-se o procedimento licitatório para aquisição
emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para execução do PNAE,
inclusive quanto à prestação de contas.
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Parágrafo único. A partir da publicação desta Lei, o FNDE terá até 180 (cento e oitenta) dias para
regulamentar a matéria de que trata o caput deste artigo.
Art. 22. O Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, com o objetivo de prestar assistência
financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais,
municipais e do Distrito Federal e às escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de
assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, bem como às escolas mantidas por
entidades de tais gêneros, observado o disposto no art. 25, passa a ser regido pelo disposto nesta Lei.
o

§ 1 A assistência financeira a ser concedida a cada estabelecimento de ensino beneficiário será
definida anualmente e terá como base o número de alunos matriculados na educação básica, de acordo
com dados extraídos do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação, observado o disposto no art.
24.
o

o

§ 2 A assistência financeira de que trata o § 1 será concedida sem a necessidade de celebração
de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante crédito do valor devido em conta
bancária específica:
I - diretamente à unidade executora própria, representativa da comunidade escolar, ou àquela
qualificada como beneficente de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público;
II - ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município mantenedor do estabelecimento de ensino, que
não possui unidade executora própria.
Art. 23. Os recursos financeiros repassados para o PDDE serão destinados à cobertura de
despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino.
Art. 24. O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá normas relativas aos critérios de alocação,
repasse, execução, prestação de contas dos recursos e valores per capita, bem como sobre a organização
e funcionamento das unidades executoras próprias.
Parágrafo único. A fixação dos valores per capita contemplará, diferenciadamente, as escolas que
oferecem educação especial de forma inclusiva ou especializada, de modo a assegurar, de acordo com os
objetivos do PDDE, o adequado atendimento às necessidades dessa modalidade educacional.
Art. 25. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão inscrever, quando couber, nos
respectivos orçamentos os recursos financeiros destinados aos estabelecimentos de ensino a eles
vinculados, bem como prestar contas dos referidos recursos.
Art. 26. As prestações de contas dos recursos recebidos à conta do PDDE, a serem apresentadas
nos prazos e constituídas dos documentos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE serão
feitas:
I - pelas unidades executoras próprias das escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito
Federal aos Municípios e às Secretarias de Educação a que estejam vinculadas, que se encarregarão da
análise, julgamento, consolidação e encaminhamento ao FNDE, conforme estabelecido pelo seu Conselho
Deliberativo;
II - pelos Municípios, Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pelas entidades
qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público àquele
Fundo.

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

o

§ 1 As prestações de contas dos recursos transferidos para atendimento das escolas que não
possuem unidades executoras próprias deverão ser feitas ao FNDE, observadas as respectivas redes de
ensino, pelos Municípios e pelas Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.
o

§ 2
hipóteses:

Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PDDE nas seguintes

I - omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo;
II - rejeição da prestação de contas;
III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do PDDE,
conforme constatado por análise documental ou de auditoria.
o

§ 3 Em caso de omissão no encaminhamento das prestações de contas, na forma do inciso I do
caput deste artigo, fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos de todas as escolas da
rede de ensino do respectivo ente federado.
o

§ 4 O gestor, responsável pela prestação de contas, que permitir, inserir ou fizer inserir
documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade
sobre os fatos, será responsabilizado na forma da lei.
Art. 27. Os entes federados, as unidades executoras próprias e as entidades qualificadas como
beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público manterão arquivados, em
sua sede, em boa guarda e organização, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de julgamento da prestação de contas anual do FNDE pelo órgão
de controle externo, os documentos fiscais, originais ou equivalentes, das despesas realizadas na
execução das ações do PDDE.
Art. 28. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos à execução do PDDE é de
competência do FNDE e dos órgãos de controle externo e interno do Poder Executivo da União e será feita
mediante realização de auditorias, inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas
prestações de contas.
Parágrafo único. Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à execução do
PDDE poderão celebrar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o
controle do Programa.
Art. 29. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao FNDE, ao Tribunal de Contas da
União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União e ao Ministério Público irregularidades
identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PDDE.
o

o

o

Art. 30. Os arts. 2 e 5 da Lei n 10.880, de 9 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:
o

“Art. 2 Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito do
Ministério da Educação, a ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área
rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, observadas as disposições desta Lei.
o

§ 1 O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas e calculado com base no número
de alunos da educação básica pública residentes em área rural que utilizem transporte escolar oferecido
pelos entes referidos no caput deste artigo.
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...................................................................................” (NR)
o

“Art. 5 O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos recursos repassados
à conta do PNATE serão exercidos nos respectivos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos
o
Municípios pelos conselhos previstos no § 13 do art. 24 da Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007.
o

§ 1 Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PNATE nas seguintes hipóteses:
I - omissão na prestação de contas, conforme definido pelo seu Conselho Deliberativo;
II - rejeição da prestação de contas;
III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do Programa,
conforme constatado por análise documental ou de auditoria.
...................................................................................” (NR)
o

Art. 31. A Lei n 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:
o

“Art. 1 Ficam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes autorizados a conceder bolsas de estudo e bolsas
de pesquisa no âmbito dos programas de formação de professores para a educação básica desenvolvidos
pelo Ministério da Educação, inclusive na modalidade a distância, que visem:
.............................................................................................
III - à participação de professores em projetos de pesquisa e de desenvolvimento de metodologias
educacionais na área de formação inicial e continuada de professores para a educação básica e para o
sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
.............................................................................................
o

§ 4 Adicionalmente, poderão ser concedidas bolsas a professores que atuem em programas de formação
inicial e continuada de funcionários de escola e de secretarias de educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como em programas de formação profissional inicial e continuada, na forma
o
do art. 2 desta Lei.” (NR)
o

o

“Art. 3 As bolsas de que trata o art. 2 desta Lei serão concedidas diretamente ao beneficiário, por meio
de crédito bancário, nos termos de normas expedidas pelas respectivas instituições concedentes, e
mediante a celebração de termo de compromisso em que constem os correspondentes direitos e
obrigações.” (NR)
o

“Art. 4 As despesas com a execução das ações previstas nesta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias consignadas anualmente ao FNDE e à Capes, observados os limites de movimentação,
empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual.” (NR)
o

o

o

Art. 32. Os arts. 1 e 7 da Lei n 11.507, de 20 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte
redação:
o

“Art. 1 Fica instituído o Auxílio de Avaliação Educacional - AAE, devido ao servidor que, em decorrência
do exercício da docência ou pesquisa no ensino superior público ou privado, participe, em caráter eventual,
de processo de avaliação educacional de instituições, cursos, projetos ou desempenho de estudantes
realizado por iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep,
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da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.” (NR)
o

“Art. 7 As despesas decorrentes do AAE correrão à conta de dotações e limites previstos no orçamento
anual consignadas à Capes, ao Inep e ao FNDE no grupo de despesas ‘Outras Despesas Correntes’.”
(NR)
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária - Pronera, a ser implantado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e
executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá sobre as normas de funcionamento, execução e
gestão do Programa.
o

o

Art. 34. Ficam revogados os arts. 1 a 14 da Medida Provisória n 2.178-36, de 24 de agosto de
o
2001, e a Lei n 8.913, de 12 de julho de 1994.
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

Brasília, 16 de junho de 2009; 188 da Independência e 121 da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva
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