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EXCLUSIVO

CARTA DO PRESIDENTE
Prezado(a) municipalista,
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que representa o mo-

vimento municipal brasileiro, apresenta sua história de luta, que inclui as

defesas por meio de tratados federais e principalmente, as defesas do cidadão
comum que busca apoio dos gestores locais no que tange a emergência de serviços e soluções para suas necessidades.

Por essa razão, a CNM dedica um trabalho específico na área de educação,

com intuito de apresentar aos prefeitos as pautas correntes que precisam de
especial atenção no dia a dia das gestões municipais com o governo federal e

com o Congresso Nacional e proporcionar um momento de reflexão sobre alguns
dos principais desafios que serão enfrentados no decorrer de seus mandatos.

Assim, diante dos desafios e das competências que se apresentam ao

novo gestor, a Confederação estará ao seu lado, apoiando suas iniciativas,
orientando os caminhos a serem seguidos e, principalmente, lutando junto

ao Congresso Nacional e ao governo federal pela melhoria das relações entre

os Entes, por respeito à autonomia dos nossos Municípios e por mais recursos
para possibilitar melhores condições de vida às nossas populações.

Nesta obra, estão contemplados temas que podem contribuir para o

aperfeiçoamento da gestão municipal no que se refere à educação municipal,
organização da educação, valorização dos profissionais da educação, financiamento da educação, transferências da União, prestação de contas e Sistema de
Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).
Boa leitura e uma excelente gestão!

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a educação básica no Brasil, com a identificação

dos principais desafios e perspectivas, deverá permitir aos gestores municipais
situar seu Município no contexto nacional da política pública educacional.

As informações aqui apresentadas são importantes para as prefeitas e

os prefeitos neste momento pelo qual estamos passando, em razão das significativas mudanças ocorridas no sistema educacional brasileiro no período da
gestão anterior, considerando esse contexto inédito causado pela pandemia da

Covid-19. O cenário atual continua exigindo dos gestores municipais respostas
e soluções às demandas da sociedade, como também requerendo posturas e
ações de enfrentamento dos muitos desafios educacionais com responsabilidade e compromisso para que efetivamente o direito à educação possa ser

garantido por meio da oferta de um ensino de qualidade e com igualdade de
oportunidades de aprendizagem a todos.

Responsabilidades na oferta da educação, regime de colaboração, gestão

educacional e escolar, qualidade do ensino, financiamento e valorização dos
profissionais da educação são algumas das questões centrais que têm balizado

o debate nacional e o panorama da educação municipal. Portanto, é preciso
ousadia, coragem e compromisso público para enfrentar todos esses desafios.

Com o objetivo de fortalecer e contribuir com a gestão municipal, a área

técnica de Educação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) entrega

esta cartilha com orientações gerais para os novos gestores sobre a política
educacional brasileira, a fim de que possam fazer a educação funcionar com
a qualidade que merece a população.

Ao longo do trabalho desenvolvido pela CNM, é defendido que a gestão

municipal precisa ser efetiva na promoção de uma educação de qualidade para

todos, com acesso e permanência na escola e aprendizagem adequada. Dessa
forma, a CNM espera contribuir para que a educação escolar seja prioridade
da gestão municipal e cumpra papel decisivo no desenvolvimento social do
Município.
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2

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL

Os desafios educacionais são diversos. O país ainda enfrenta dificulda-

des para garantir um ensino de qualidade e precisa avançar em seu desenvolvimento social e econômico. Cabe à gestão municipal, portanto, um importante papel na implementação de reformas estruturais e políticas que visem
à equidade e à qualidade da educação pública brasileira.

2.1 Responsabilidades dos Municípios na oferta da
educação escolar
A Constituição Federal estabelece que “é dever da família, da socieda-

de e do Estado assegurar o direito à educação à criança, ao adolescente e ao

jovem, com absoluta prioridade”. A educação, portanto, é um direito social
de toda a população.

Dos quatro aos 17 anos de idade, a educação básica é obrigatória e gra-

tuita. Isso quer dizer que o ensino nessa faixa etária, pelo seu caráter obrigatório, se constitui em direito público e subjetivo e sua não oferta pelo poder

público, ou sua oferta irregular, pode acarretar a responsabilização do chefe
do Poder Executivo correspondente (federal, estadual ou municipal).

O Brasil é organizado de forma federativa e a cada nível de governo

cabe a oferta da educação escolar em diferentes níveis e etapas de ensino, logo

possuem distintas responsabilidades. Dessa forma, a União, os Estados e os

Municípios precisam discutir colaborativamente a distribuição proporcional
de responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos
que cada governo dispõe para investir em educação.

Esse esforço conjunto é necessário e importante para garantir que as

crianças e os jovens consigam concluir o ensino fundamental e médio de for-

ma equitativa, na idade adequada e com qualidade de aprendizagem. Essa res-
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ponsabilização coletiva busca atingir o Objetivo de Desenvolvimento Susten-

tável (ODS) 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), que é o de “assegurar
a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos”.

A responsabilização e o esforço conjunto das

três esferas de governo são fundamentais para
atingir o ODS 4: “assegurar a educação inclusiva

e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos”. Acesse o ODS 4 no QR code.

A educação básica
A educação básica é formada por três etapas de ensino. A primeira é

a educação infantil, destinada a crianças entre zero e cinco anos de idade, a
qual deve ser oferecida em creches e pré-escolas. A etapa seguinte é o ensino
fundamental, com duração de nove anos letivos e oferecido a partir dos seis
anos de idade. A terceira e última etapa da educação básica é o ensino médio,
com duração mínima de três anos letivos.

Os Municípios são responsáveis pelas duas primeiras etapas de ensino.

A Constituição Federal define que é função própria dos Municípios a oferta
da educação infantil, em creches e pré-escolas. Para isso, os Entes municipais

devem contar com apoio da União no exercício de suas funções supletiva e
redistributiva.

O ensino fundamental é competência concorrente de Estados e Muni-

cípios, em um sistema de responsabilidade compartilhada. Nesse caso, devem

ser estabelecidas formas de colaboração para assegurar sua oferta a todos, inclusive aos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa.

Já a oferta do ensino médio é incumbência dos Estados e do Distrito

Federal.
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Figura 1 – Etapas de Ensino da Educação Básica

Fonte: Comunicação CNM/Elaboração Marco Melo.

Os Municípios são também responsáveis pela oferta da educação espe-

cial, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, e pela oferta da
educação de jovens e adultos correspondente ao ensino fundamental.

É expressa a impossibilidade de o Município oferecer o ensino médio ou

superior antes de atender plenamente às necessidades de suas áreas de atuação prioritária – educação infantil e ensino fundamental. E mais, só podem

ofertar outros níveis de ensino com recursos acima dos 25% dos impostos

vinculados pela Constituição Federal à Manutenção e ao Desenvolvimento
do Ensino (MDE).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9.394/1996, art. 11,

atribui aos Municípios outras responsabilidades, quais sejam:
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2.2 Evolução das matrículas nas redes municipais
Nos últimos anos, tem crescido a participação das redes municipais na

oferta da educação infantil e do ensino fundamental público no Brasil. Com

o processo de municipalização intensificado a partir da década de 1990, verificou-se uma inversão na participação de Estados e Municípios na oferta do
ensino fundamental.

Em toda a educação básica, de acordo com o Censo Escolar de 2019, o

Brasil tem 47,8 milhões de estudantes, e o setor público responde por 81% do
total dessas matrículas. Considerando o total de matrículas públicas das redes

municipais e estaduais, os Municípios são responsáveis por 68,8% dos estudantes no ensino fundamental, com atendimento de 16,5 milhões de alunos.

Na educação infantil, o crescimento tem sido uma constante, em ra-

zão, especialmente, da expansão da oferta educacional da pré-escola. Existem
atualmente 3,9 milhões de crianças matriculadas na pré-escola e 2,4 milhões
nas creches, que totalizam 6,5 milhões de crianças atendidas pelas redes mu-

nicipais de ensino, correspondendo a 99,1% da oferta dessa etapa de ensino
nas redes públicas.

O atendimento em creches não é obrigatório. A escolarização obrigatória se dá na faixa etária dos quatro
aos 17 anos de idade.

Os Municípios vêm investindo no crescimento de suas redes de ensino,

ficando evidente o esforço da municipalização do ensino fundamental. Sua

oferta no país tem sido diferenciada nas Unidades da Federação, a exemplo do
que ocorre no Estado do Paraná, em que os anos iniciais são assumidos pelos
Municípios e as redes estaduais respondem pelos anos finais, e no Estado do
Ceará, cujo ensino fundamental é totalmente municipalizado.
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Em relação ao ensino médio, ainda persistem matrículas residuais

atendidas nas redes municipais, que representam 0,9% dessa etapa de ensino.

Também se verifica, de forma positiva, o movimento de declínio das matrícu-

las na educação infantil da rede estadual, sendo 58,9 mil estudantes (0,9%)
atendidos nesta etapa em escolas estaduais.

Os Municípios são responsáveis por 68,8% das matrículas no ensino

fundamental e mais de 99% na educação infantil, como podemos verificar
no quadro 1.

Quadro 1 – Matrículas Públicas no Brasil
Etapa
Educação
Infantil
Ensino
Fundamental
Ensino
Médio

Rede
Estados

2015

%

2017

%

2019

54.751

1,0%

56.706

0,9%

Municípios

5.567.651

99,0%

6.086.159

99,1%

6.405.337 99,1%

Estados

8.262.415

32,5%

7.888.480

31,8%

7.501.478 31,2%

Municípios
Estados
Municípios

17.145.831

58.907

%
0,9%

67,5% 16.915.253

68,2% 16.537.544 68,8%

7.939.868

98,9%

7.939.641

99,0%

84.576

1,1%

83.478

1,0%

7.431.726 99,1%
69.261

0,9%

Fonte: Censo Escolar. Inep/MEC.

Verifica-se que tem sido crescente o movimento de descentralização

educacional, pela via da municipalização do ensino. Esse processo é resul-

tante das relações entre governos estaduais e municipais, mas é importante
que cada Município avalie sua realidade quanto à relevância, ao interesse e ao

impacto desta municipalização, a partir do estudo de viabilidade econômico-financeira, da capacidade de sua rede física e do seu quadro de professores.

Muitos Municípios têm celebrado convênios de colaboração intergover-

namental no contexto das políticas de municipalização do ensino fundamen-

tal, e são também importantes as possibilidades de estadualização do ensino
médio ofertado pela rede municipal.
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Os alunos do ensino médio atendidos pelos Municí-

pios e os da educação infantil matriculados na rede

estadual não são computados para redistribuição
dos recursos do Fundeb.

A municipalização do ensino não se restringe à mera transferência de

responsabilidades educacionais de um Ente para o outro ou ao mero atendi-

mento dos alunos envolvidos no processo. As inúmeras formas de cooperação exigem ampliação dos espaços federativos que possibilitem o regime de

colaboração entre a União, os Estados e os Municípios, estratégia definida na
Constituição Federal (arts. 23 e 211) e na LDB, para organização, planejamen-

to e oferta da educação pública, considerando as competências de cada instância de governo.

Na área educacional, o diálogo é fundamental, no entanto, as relações

entre as três esferas de governo têm sido complexas, pois nem sempre consi-

deram a capacidade de atendimento dos Municípios na transferência de competências, implicando, quase sempre, insuficientes recursos correspondentes
às responsabilidades assumidas pelos Entes municipais.

É necessário o acompanhamento pelos Municípios

do debate sobre o Sistema Nacional de Educação,
pois pressupõe a discussão sobre:

• definição clara das competências e das respon-

sabilidades de cada Ente na oferta da educação
básica, a partir do estabelecimento de ações compartilhadas entre os três níveis de governo;

• maior participação da União no financiamento da educação básica,
com mais recursos para as transferências legais;

• institucionalização de espaços federativos deliberativos em âmbito
nacional e estadual.
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Censo Escolar
O Censo Escolar é um levantamento de dados e informações estatísti-

cas relativas à educação básica no âmbito nacional, nas escolas públicas e privadas. É realizado anualmente com a finalidade de subsidiar a elaboração de

diagnósticos e planejamento do sistema educacional brasileiro, coordenado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) do Ministério da Educação (MEC).

Os dados educacionais apurados pelo Censo Escolar são fundamentais

para conhecimento da realidade da educação brasileira e servem de base para
a avaliação da qualidade da educação, distribuição de recursos federais, orien-

tação de políticas públicas e elaboração das estatísticas educacionais do país.

O Censo Escolar serve de base para a redistribuição

dos recursos do Fundeb e para a transferência de

recursos federais à conta dos Programas de Alimen-

tação (Pnae) e Transporte Escolar (Pnate), Livro Di-

dático (PNLD) e Dinheiro Direto na Escola (PDDE),
dentre outros programas e ações educacionais.

Excepcionalmente em 2020, foi definida como data-referência para co-

leta de dados o dia 11 de março, em razão da suspensão das aulas ocorrida no
país a partir do dia 12/3/2020. Nesse período, foi verificada uma movimen-

tação atípica de matrículas gerada pela migração de alunos da rede privada
para a rede pública, e a CNM reivindicou ao Inep que essas matrículas fossem

adequadamente registradas no Censo Escolar 2020 para evitar prejuízos aos
Municípios no repasse de recursos e, especialmente, no financiamento da edu-

cação infantil, cujo segmento houve maior migração de matrículas oriundas
da rede privada. Para a Confederação, essa situação pode significar impactos
negativos à gestão, e os investimentos em educação são fundamentais para
garantir o ano letivo de 2021.
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Acompanhe os resultados finais das matrículas
no Município e fique atento à segunda etapa do
Censo Escolar/2020, a ser realizada em fevereiro, relativa às informações de rendimento

e movimento dos alunos ocorridas ao final do

ano letivo, dos alunos que foram declarados

na matrícula inicial. Toda a coleta de dados do
Censo e inserção das informações é realizada
por meio do sistema Educacenso.

Diante desse cenário, é fundamental que o cronograma do Censo Es-

colar de 2021 seja acompanhado pelos gestores, especialmente em relação à
nova data de referência para coleta de dados de matrículas, em que se espera
que sejam consideradas as diferentes realidades e especificidades das redes
estaduais e municipais neste ano letivo.

Todas as informações declaradas pelas escolas devem ter como base

seus registros administrativos e escolares (ficha de matrícula, diário de classe, livro de frequência, histórico escolar, sistemas eletrônicos de acompanha-

mento, diário do professor, regimento escolar, projeto político-pedagógico,
documentos de modulação de professores e de enturmação, dentre outros).
Essa exigência é fundamental para a garantia da fidedignidade dos dados
declarados.

Destaca-se o papel das escolas nesse processo de coleta de dados, que

precisam estar organizadas com seus sistemas eletrônicos de registro de ma-

trícula e controle de frequência para que possam fazem a declaração dos dados
ao Censo Escolar diretamente no Sistema Educacenso.

18

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

Os gestores municipais precisam acompanhar o
Censo Escolar na sua rede de ensino para garantir

que as informações registradas retratem com fidedignidade a realidade:
• das matrículas,

• dos docentes em exercício,

• das condições de funcionamento das escolas e

• dos resultados educacionais (aprovação, reprovação e abandono).

2.3 Universalização da pré-escola e atendimento na faixa
etária de 0 a 3 anos
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem a finali-

dade de promover “o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade” (LDB, art. 29). Dessa forma, é fundamental a atenção à pri-

meira infância, por constituir-se em importante estágio de desenvolvimento
da criança e que tem grande impacto na sua vida presente e futura.

O atendimento na educação infantil é direito reconhecido na Consti-

tuição Federal e deve ser oferecido gratuitamente. A expansão dessa etapa
de ensino, como discutido sobre a evolução das matrículas, tem ocorrido de

forma crescente, mas também é crescente a demanda da sociedade por uma
educação escolar para crianças de zero a cinco anos.

O Brasil tem como meta a universalização da pré-escola, segmento de

caráter obrigatório para as crianças de quatro a cinco anos de idade, e os Mu-

nicípios têm tomado várias medidas para ampliação do acesso nessa etapa da
educação escolar e a busca ativa das crianças que ainda se encontram fora da
escola torna-se necessária e importante.
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Em 2019, a taxa de atendimento de crianças em

escolas públicas e privadas do país foi de 92,9%.

E nas creches, cujo atendimento não é obrigatório, o
Brasil atendeu 35,6% de crianças nessa faixa etária.

Em relação às crianças de zero a três anos, a meta prevista no PNE é de

atender, no mínimo, 50% dessa população até 2024. Considerando que esta
meta é nacional, é importante que cada Município conheça sua realidade em

relação à oferta e às demandas manifestas por creche, pois as necessidades

entre os Municípios são muito diferentes, em decorrência da população residente, da urbanização e das atividades econômicas.

Como a creche é a única etapa da educação básica que não é obrigatória,

e a meta do país não é de universalizar o atendimento educacional na faixa
etária correspondente, é evidente a necessidade de expandir o atendimento
a quem mais precisa, sempre considerando as disponibilidades financeiras e
fiscais dos Municípios.

Os Municípios, responsáveis pela oferta dessa etapa de ensino, preci-

sam mapear e definir suas metas e prioridades no atendimento de crianças
na faixa etária de até três anos de idade. Para isso, é importante realizar o le-

vantamento de necessidade de creche, necessário para o planejamento das
políticas de oferta de matrículas em creches públicas e conveniadas de acordo
com a demanda e necessidade de cada realidade local.

Estudo publicado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV)

apresenta o Índice de Necessidade de Creche (INC), uma ferramenta de mapeamento cujos dados permitem estimar a quantidade de vagas necessárias,
considerando os grupos da população que mais precisam de atendimento

em creches e pode ser importante instrumento para subsidiar as ações e as

políticas voltadas ao atendimento de crianças em creches que o Município
precisa realizar.
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O Primeira Infância Primeiro é um conjunto
de indicadores que retratam a situação da 1ª
infância em cada Município. Acesse a plataforma no QR code.

Ressalta-se que podem ser definidas formas alternativas de atendimen-

to às crianças de zero a três anos, em caráter complementar, por meio de programas intersetoriais de apoio às famílias, com ações integradas de educação,

saúde e assistência social, previstos na estratégia 1.12 do PNE. No entanto, de-

vem ser utilizados outros recursos, além dos impostos destinados à educação
e do salário-educação, para financiamento desses programas.

Ademais das metas de atendimento às demandas por creche, outra

questão que merece atenção é a necessária regulação e qualificação da rede
de instituições conveniadas na educação infantil, creche e pré-escola, com
definição das responsabilidades do poder público.

2.4 Alfabetização na idade certa e melhoria da
aprendizagem do ensino fundamental
Reduzir as desigualdades no acesso e na qualidade da educação tem se

constituído em um dos principais desafios dos gestores públicos para o cumprimento dos ODS até 2030.

Mas ainda é preocupante o baixo nível de aprendizado verificado entre

os estudantes, em especial na alfabetização das crianças no 3º ano do ensino

fundamental, tendo em vista que, de acordo com os resultados da Avaliação

Nacional de Alfabetização, realizada em 2016, “mais de 20% dos alunos do 3º
ano do ensino fundamental das escolas públicas encontram-se no nível mais
baixo da escala e cerca de 50% deles não ultrapassam o nível 2” (INEP, 2020).

Conforme definido na Lei 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional

de Educação (PNE), a meta 5 prevê que todas as crianças deverão estar alfabe-
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tizadas, no máximo, até o fim do 3º ano do ensino fundamental. Entretanto,
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída por meio de Resolução

CNE/CP 2, de 22/12/2017, orienta que a alfabetização dos alunos deve ser alcançada até o 2º ano do ensino fundamental.

As boas práticas de alfabetização precisam ser efetivadas e continuadas, devendo permanecer na agenda pública educacional, pois a alfabetização é uma
demanda da sociedade e precisa ser enfrentada com
responsabilidade por todos os gestores.

O desafio da aprendizagem e da alfabetização persiste. Infelizmente,

ainda há no Brasil alunos que estão na escola, mas apresentam dificuldades
de aprendizagem. Dessa forma, os sistemas de educação precisam assegurar
oportunidades de aprendizagem a todos, pois muitos estudantes, além de se-

rem reprovados mais de uma vez, em 2020, perderam o vínculo com a escola,
por conta da suspensão prolongada das aulas presenciais.

Esse é um problema que pode persistir neste ano de 2021. Portanto, é

muito importante que os Municípios realizem a busca ativa desses alunos, na
perspectiva de assegurar a essas crianças e adolescentes a recuperação de sua
trajetória escolar, buscando garantir equidade de oportunidades de aprendizagem e educação.

Cada Município deve observar o compromisso com o

desenvolvimento de políticas educacionais que promovam não apenas o acesso à escola, mas, sobretudo,
a permanência e a aprendizagem dos estudantes.
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Na educação básica, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é

um processo composto por um conjunto de instrumentos que permite a divul-

gação, para as escolas públicas e privadas, dos resultados das avaliações, dos
exames e dos estudos sobre a qualidade da educação básica (BRASIL, 2020).

Até ano passado, o Saeb era realizado a cada dois anos, e os resultados

dessa avaliação são utilizados para cálculo do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), importante indicador de qualidade da educação.

Foi divulgada pelo Inep, por meio da Portaria
458/2020, a realização do Saeb anual e censitário,

a partir de 2021, com o objetivo de verificar as competências e as habilidades adquiridas pelos estu-

dantes em sua trajetória escolar, em cada etapa da
educação básica.

O Ideb foi criado em 2007 e é um indicador educacional de acompa-

nhamento das metas de qualidade para a educação básica. É calculado a partir
dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de
desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica.

A meta do Brasil para o Ideb 2021 é alcançar média 6,0. De acordo com

os resultados e metas do Ideb publicados pelo Inep para os anos iniciais do en-

sino fundamental, as redes municipais já alcançaram em 2019 a média 5,7,
que é a meta final estabelecida para 2021. Nos anos finais, ainda é necessário
o esforço dos Municípios para alcançar a média de 5,1, cuja nota alcançada em
2019 foi de 4,5, como apresentado no Quadro 2.
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Quadro 2 – IDEB – Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Meta
2021

Brasil

3,8

4,2

4,6

5,0

5,2

5,5

5,8

5,9

6,0

Rede Municipal

3,4

4,0

4,4

4,7

4,9

5,3

5,6

5,7

5,7

Rede Estadual

3,9

4,3

4,9

5,1

5,4

5,8

6,0

6,1

6,1

Rede Privada

5,9

6,0

6,4

6,5

6,7

6,8

7,1

7,1

7,5

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Meta
2021

Brasil

3,5

3,8

4,0

4,1

4,2

4,5

4,7

4,9

5,5

Rede Municipal

3,1

3,4

3,6

3,8

3,8

4,1

4,3

4,5

5,1

Rede Estadual

3,3

3,6

3,8

3,9

4,0

4,2

4,5

4,7

5,3

Rede Privada

5,8

5,8

5,9

6,0

5,9

6,1

6,4

6,4

7,3

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM.

Para a CNM, os Municípios têm buscado melhorar a qualidade do en-

sino que oferecem, mas ainda é preciso dar o salto de qualidade necessário e
continuar enfrentando os desafios que se apresentam à gestão municipal para
garantia do direito à educação de qualidade a todos os estudantes:
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ORGANIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL

A Constituição Federal assegura aos Municípios a condição de Ente

da Federação, com igual autonomia de Estados, Distrito Federal e União. Em
consequência, estabelece novo modelo para o relacionamento federativo na
área da educação, ao determinar que os Entes federados devem organizar, em

regime de colaboração, seus respectivos sistemas de ensino. A autonomia em

condições de igualdade implica a substituição de relações hierárquicas por
relações horizontalizadas entre a União e os governos subnacionais.

3.1 Sistema Municipal de Ensino
Em consonância com o texto constitucional, a LDB, ao estabelecer as

incumbências dos Entes federados, apresenta possibilidades aos Municípios
para a organização da educação local e para a institucionalização dos Sistemas Municipais de Ensino (SME), em respeito à autonomia que possui como

Ente jurídico com responsabilidades próprias e com liberdade para constituir
o seu sistema de ensino.

A Lei federal, no parágrafo único, do art. 11, assegura aos Municípios a

opção de, em lugar da organização do sistema municipal de ensino, manter a

rede municipal integrada ao respectivo sistema estadual de ensino ou compor
com o Estado um sistema único de educação básica.

Para instituir o sistema próprio de ensino, é fundamental que o gestor,

considerando seus órgãos municipais, instituições de ensino e o conjunto de
normas legais existentes, decida sobre sua institucionalização. É também fun-

damental a análise da Lei Orgânica do Município (LOM), pois, se ela explicita a
integração da rede de escolas municipais ao sistema estadual de ensino, será

necessário alterá-la. Se, ao contrário, a LOM já prevê a instituição do SME ou
não aborda essa temática, não será necessário modificá-la.
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Para criar o sistema municipal de ensino é preciso elaborar lei municipal que disponha sobre

sua organização e comunicar à Secretaria e ao

Conselho Estadual de Educação. Saiba mais
pelo QR code.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) orienta no Parecer CEB/CNE

5/1997 que, mesmo com a organização do sistema municipal já autorizada
pela Constituição e pela LDB, e mesmo na LOM, é necessário considerar o prazo

indispensável à formulação da lei municipal para a instituição do sistema municipal de ensino. Em todo o caso, o CNE lembra que estão mantidas as atuais

vinculações aos correspondentes sistemas estaduais de ensino, até que seja
completada a organização na jurisdição de cada Município e a decisão municipal tenha sido comunicada ao respectivo Conselho Estadual de Educação.

Atribuições dos Municípios
Ao instituir o sistema municipal, os Municípios assumem a incumbên-

cia de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, bem como
de autorizar, credenciar e supervisionar seus estabelecimentos.

A LDB, em seu art. 18, estabelece que integram o SME as instituições

do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder

público municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas
pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. Embora não cor-

responda à área de atuação prioritária do Município, as escolas municipais de
ensino médio, se existentes, integram o sistema municipal. Mas as instituições

privadas de ensino fundamental continuam vinculadas ao sistema estadual.
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Mesmo que o Município decida manter-se integrado ao sistema estadual de ensino, existem medidas
próprias do Executivo Municipal a serem tomadas,
tais como valorizar os profissionais da educação, as-

segurando plano de carreira do magistério; definir
normas de gestão democrática do ensino público,

dentre outras ações; elaborar seu Plano Municipal
de Educação, exercer ação redistributiva em relação
às suas escolas etc.

3.2 Gestão escolar
Pensar a gestão nas escolas em meio a tantas mudanças requer pensar

em suas funções políticas e pedagógicas e responsabilidades para alcance dos
objetivos educacionais.

Como resultado de uma política de descentralização, a LDB, no art. 11,

estabelece que cabe aos Municípios exercer “ação redistributiva em relação às
suas escolas”, determinação recentemente prevista no art. 211, § 6º, da Cons-

tituição Federal, pela Emenda Constitucional 108/2020, para todos os entes
federados em relação a suas escolas.

Às escolas, de acordo com as responsabilidades estabelecidas no art. 12

da LDB, respeitadas as normas do seu sistema de ensino, cabe, dentre tantas
incumbências, elaborar e executar sua proposta pedagógica e administrar

seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Portanto, assegurar mais
autonomia às escolas e qualificar a gestão escolar, com formação de diretores
e participação da comunidade nos conselhos escolares se apresentam como
importantes desafios para a gestão.

Com a suspensão das aulas presenciais, o papel da escola tem tido relevan-

te centralidade durante a pandemia causada pela Covid-19, por ser um espaço
fundamental para garantia dos princípios educacionais previstos na Consti-

tuição Federal, na LDB e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse
momento de retomada das aulas presenciais, são igualmente importantes as
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demais responsabilidades definidas legalmente, pois cabe também à escola

assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, garantir o cumprimento do plano de trabalho de cada docente e possibilitar formas
diferenciadas para a recuperação dos alunos de menor rendimento.

Tem sido, cada vez mais, requerido das escolas sua

atuação como espaços de coletividade e acolhimento

e a articulação necessária que precisa ser feita com

as famílias e com a comunidade para que possam ser
criados processos de interação com a comunidade.

3.3 Calendário escolar
O ano de 2020 foi marcado por muitas dificuldades e muitos têm sido os

desafios na educação. Para prevenir a contaminação e a disseminação do novo

coronavírus, Estados e Municípios decidiram suspender as aulas presenciais
e as escolas das redes públicas e privadas do país foram fechadas.

Em razão do cenário de excepcionalidade, a Lei 14.040/2020 flexibili-

zou o calendário escolar e dispensou, em caráter excepcional, a obrigatoriedade do cumprimento do mínimo de 200 dias letivos, desde que atendida a
carga horária mínima anual de 800 horas, essas dispensadas apenas para a
educação infantil.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou
dois importantes pareceres – 05/2020 e 11/2020
– que apresentam orientações nacionais e normas

sobre como o processo educacional não presencial

e de retomada das aulas presenciais pode ser con-

duzido pelos sistemas de ensino e suas escolas para
o ano letivo.
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A reorganização do ano letivo exigiu o estabelecimento de um novo

calendário escolar, e os Municípios precisaram sistematizar medidas para enfrentamento da crise e adotar diferentes estratégias e alternativas educacio-

nais em seus sistemas de ensino. Portanto, a realidade educacional nas redes

municipais de ensino tem sido bastante diversa, especialmente em relação ao
cumprimento do ano letivo.

Em 2021, primeiro ano da atual gestão, os desafios
continuam e são de toda ordem. O contexto educa-

cional exige dos gestores municipais conhecimento
amplo sobre o que foi realizado na área educacional
no Município em 2020.

Por mais que as administrações anteriores tenham realizado ações im-

portantes para combater os impactos da pandemia na trajetória escolar dos

alunos, o início do ano letivo exige um olhar cuidadoso sobre o que precisa ser
feito, a partir do diagnóstico da realidade de cada rede de ensino quanto às

condições físicas e pedagógicas das escolas disponíveis para a retomada das

atividades presenciais, inclusive em relação aos cuidados sanitários necessários para a reabertura das instituições escolares.

Em muitos Municípios, 2021 se inicia com o ano letivo de 2020 ainda

por concluir, em razão da impossibilidade de cumprimento da carga horária
anual de 800 horas e, portanto, vai requerer a adoção de um continuum cur-

ricular, proposto pela Lei 14.040/2020, em que será possível reordenar a tra-

jetória escolar acrescendo em 2021 a carga horária no ano letivo de 2020 que
não pôde ser cumprida, a fim de que os estudantes não sejam prejudicados em
seu processo de escolarização e de aprendizagem.

O retorno gradual e o sistema de rodízio surgem como possíveis medi-

das, o que significa que nem todos os grupos de alunos retornarão ao mesmo

tempo para a sala de aula, pois o distanciamento social ainda será necessário.
A adoção de estratégias combinadas, com flexibilização dos materiais e recur-

sos pedagógicos, deverá continuar neste ano de 2021, especialmente com o

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

29

ensino híbrido, cujo modelo mescla formas diversificadas de ensino-aprendi-

zagem, combinando, inclusive, aulas presenciais com atividades não presenciais, atualmente potencializadas pelos recursos digitais.

Todas as estratégias a serem definidas pelos Municípios para retomada

das aulas precisam considerar suas especificidades em relação à estrutura e
tamanho de suas redes de ensino, a infraestrutura e a organização das escolas,

a relação aluno-professor e a disponibilidade dos professores para realização
das atividades tanto presenciais como não presenciais.

Na biblioteca virtual da CNM estão disponíveis
as Notas Técnicas 17 e 56 com orientações so-

bre as iniciativas educacionais para garantia do

ano letivo e medidas para retomada das aulas
presenciais nas escolas.

Considerando que o longo período de suspensão das aulas pode ter afeta-

do o processo de aprendizagem dos alunos, em razão das diferentes e desiguais
oportunidades de acesso ao ensino remoto, o CNE orienta que o ano letivo de
2021 possa ser antecipado para assegurar o desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem que porventura não tenham sido alcançados em 2020, de forma
a garantir as aprendizagens com base nas competências indicadas na BNCC.

Também são apresentadas outras recomendações para quando as aulas

presenciais forem retomadas:
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Realizar acolhimento e reintegração social de professores, estudantes
e suas famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do
longo período de isolamento social.
Realizar avaliação diagnóstica de cada criança por meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais.
Recomendações
do CNE

Construir um programa de recuperação, caso necessário, para que
todas as crianças possam desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo.
Organizar programas de revisão de atividades realizadas antes do
período de suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades
pedagógicas realizadas de forma não presencial.
Flexibilizar a frequência presencial, possibilitando a opção das famílias pela continuidade das atividades não presenciais nos domicílios
em situações específicas.
Revisão dos critérios de avaliação com o objetivo de evitar o aumento
da reprovação e do abandono escolar.

Fonte: Parecer CP/CNE 19/2020.

Não são poucos os desafios neste ano de 2021, assim como são inúme-

ras as necessidades administrativas e pedagógicas a serem priorizadas pelas
escolas, além das medidas educacionais e de segurança sanitária que devem

estar sendo exigidas para cumprimento dos planos de retorno das aulas e
para garantia do direito à educação e à aprendizagem de todos os estudantes.

3.4 Implementação da BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi instituída por meio da

Resolução CNE/CP 2, publicada no dia 22 de dezembro de 2017, e constitui-se
referência nacional e obrigatória para elaboração e implementação dos cur-

rículos das redes públicas e privadas, urbanas e rurais do país, no âmbito de
toda a educação básica, em especial da educação infantil e do ensino fundamental. A BNCC do ensino médio foi instituída pela Resolução CNE/CP 4, de
17 de dezembro de 2018.
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A BNCC tem como objetivo garantir aos estudantes da educação básica

o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habili-

dades comuns em todo o país e orientar sobre as aprendizagens que os alunos
devem desenvolver nas escolas, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
Figura 2 – BNCC – as mudanças esperadas
Reformulação
dos currículos
dos cursos de
formação dos
professores

O que deve mudar
na educação
básica brasileira
com a adoção da
Base Nacional
Comum
Curricular?

Reorganização
dos recursos de
aprendizagem
(livros didáticos
etc.)

Reorientação
da formação
continuada dos
professores e
líderes
escolares

BNCC
Adequação
dos concursos
de admissão
nas redes de
ensino

Reorganização
dos currículos
das escolas
Construção
de novas
matrizes de
avaliação
externa

Fonte: Movimento pela Base.

Segundo a Resolução CNE/CP 2/2020, a adequação dos currículos da

educação infantil e do ensino fundamental deveria ser efetivada, no máximo,
até o início do ano letivo de 2020. No entanto, considerando que tivemos um

ano de excepcionalidade, é importante que os gestores municipais conheçam
o que foi realizado em relação às suas propostas curriculares e pedagógicas, se

o currículo já foi implementado ou em que condições se encontra seu processo
de elaboração em sua rede de ensino. Todas essas ações demandarão um trabalho conjunto da equipe e um estudo aprofundado do documento.
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É importante que os Municípios continuem atuando
fortemente para a implementação da BNCC – com a
construção e a adequação dos currículos – que poderá

ser feita em articulação com os Estados, consideran-

do a realidade local, as características regionais e a
identidade de cada instituição escolar.

Nesse processo de readequação dos currículos, destaca-se a importân-

cia da articulação da BNCC com a avaliação externa e a continuidade do investimento na formação continuada dos seus professores, que devem estar
sintonizados com a Base e preparados para apoiar a implementação dos documentos curriculares.

Os Municípios que ainda não estão com suas pro-

postas curriculares alinhadas à BNCC devem provi-

denciar sua adequação, estruturar e implementar o
processo de revisão do seu currículo com urgência.

A elaboração dos currículos da educação infantil e ensino fundamen-

tal alinhados à BNCC consiste em importante experiência de regime de colaboração entre Estados e Municípios, com assistência técnica e financeira do

MEC. Construído sob coordenação de comissões estaduais constituídas por
representantes da Secretaria Estadual de Educação e de dirigentes munici-

pais de ensino, o currículo estadual pode ser adotado integralmente ou com
adaptações pelos Municípios, mesmo por aqueles que organizaram seus SME.

De acordo com dados do Movimento pela Base, em maio de 2020, 54% do total de 5.570 Municípios brasileiros já possuíam currículos alinhados à BNCC.

1.515 Municípios, 27% do total, encontravam-se em processo de elaboração
de seus currículos.
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3.5 Plano Municipal de Educação
A Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional (EC)

59/2009, determina que lei federal deve estabelecer o Plano Nacional de Edu-

cação (PNE), com duração decenal e com o objetivo de articular o sistema na-

cional de educação em regime de colaboração e o estabelecimento de diretrizes
e metas para o desenvolvimento da educação nacional.

O atual PNE, com vigência de 2014 a 2024, foi instituído pela Lei

13.005/2014 e prevê que “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deve-

rão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos
já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias
previstas neste PNE” (BRASIL, 2014).

A Lei federal determinou prazo de um ano para a elaboração dos planos

estaduais e municipais de educação e, de acordo com o Portal do PNE, no site
do Ministério da Educação, 5.569 Municípios já possuem Plano Municipal de

Educação (PME) em vigência, aprovados pelo Poder Legislativo e transformados em lei municipal por sanção do Poder Executivo.

Mesmo com a crise econômica vivenciada pelo país em 2020, o núme-

ro de Municípios com planos decenais de educação elaborados é significativo,
mas ainda são muitos os desafios para que as metas do PNE sejam cumpridas
no prazo definido para sua implementação.

ACOMPANHE as metas do Plano Nacional de
Educação no Portal do PNE:

A elaboração do PME deve fundamentar-se em três pontos essenciais:

correta compreensão das metas e das estratégias do PNE, diagnóstico da realidade educacional no Município e amplo debate com a sociedade local.
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Também importante considerar a articulação do PME com o plano plu-

rianual do Município, por meio do qual são efetuados os investimentos nos
programas estratégicos da gestão municipal.

Enquanto o projeto de lei do PNE 2014-2024 tramitou por três anos e

meio no Congresso Nacional, o prazo fixado para a elaboração dos planos estaduais e municipais de educação foi de um ano a contar da vigência da Lei do

PNE. Portanto, na maioria dos Municípios não houve tempo suficiente para

realização do diagnóstico da educação municipal e para a necessária adequação das metas nacionais à realidade local.

Assim, é fundamental que os novos gestores avaliem o plano muni-

cipal de educação em vigência no seu Município com o objetivo de adequar
suas metas e estratégias à atual realidade econômica e política do país. A im-

plementação do PME precisa ser considerada quando da elaboração do plano
plurianual do Município para o período 2022 a 2025.
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4

VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, art. 206, inscreve dentre os princípios nos quais

a educação escolar deve ser ministrada no país a valorização dos profissionais

da educação escolar, garantida por meio de “planos de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos” e “piso salarial pro-

fissional nacional”, revelando que o alcance da qualidade da educação também está intrinsecamente vinculado à valorização e profissionalização dos
profissionais da educação.

A LDB, art. 67, por sua vez, reafirma o texto constitucional e dispõe que

os sistemas de ensino devem assegurar estatutos e planos de carreira para o

magistério público, e define as diretrizes para a carreira de forma a garantir o
aperfeiçoamento profissional continuado, a progressão funcional baseada na

titulação ou habilitação, a avaliação do desempenho profissional, o período

para estudos e planejamento incluído na carga horária, bem como condições
adequadas de trabalho, dentre outros.

Importante destacar que a Constituição Federal se refere a piso nacio-

nal para profissionais da educação, enquanto os dispositivos constitucionais
no art. 60 do ADCT, do antigo Fundeb, e no art. 212-A, do novo Fundeb, referem-se a piso nacional dos profissionais do magistério.

4.1 Magistério e Profissionais da Educação
A escola é o locus de formação e educação de crianças e adolescentes,

e todos os seus espaços são considerados educativos. Nesse processo coletivo, os profissionais da educação, do porteiro e merendeira aos professores,

contribuem para o processo de ensino e de aprendizagem e para a formação
integral dos estudantes.
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A LDB, art. 61, define como profissionais da educação escolar básica que

se encontrem em efetivo exercício os professores habilitados em nível médio
ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental

e médio; os trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia,
nas diversas habilitação, e com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas

áreas; os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico

ou superior em área pedagógica ou afim; os profissionais com notório saber

reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos
de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, e os profissionais
graduados que tenham feito complementação pedagógica.

Por sua vez, os profissionais do magistério, conforme define a Lei

11.738/2008, art. 2º, que instituiu o piso nacional do magistério, são aqueles que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à do-

cência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão,
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das escolas de

educação básica, em suas diversas etapas e modalidades (Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial, Educação Profissional, Educação Indígena).

Em 2019, o Brasil possuía 2,3 milhões de docentes, sendo 1,4 milhão

atuando nas redes municipais, o que mostra que são inúmeros os desafios da
carreira docente. Há muito o que fazer para garantia e resgate da profissionalização dos profissionais da educação, cuja valorização profissional precisa
estar articulada à melhoria da aprendizagem dos alunos, por meio dos seguintes objetivos:
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4.2 Planos de Carreira e Remuneração
A obrigatoriedade de elaborar ou adequar os planos de carreira ocorre,

primeiramente, porque há exigências constitucionais e legais que estabelecem,

como princípio, sua implantação para garantia da valorização do magistério.

Em segundo lugar, porque esse conjunto de normas assegura igualdade de
tratamento a todos os profissionais da educação, assim como contribui para
profissionalizar o magistério, tornando a carreira mais atrativa.

É FUNDAMENTAL QUE o gestor conheça a realida-

de do quadro de pessoal do magistério, para analisar
a viabilidade financeira do Município em relação

ao cumprimento do plano de carreira, e os impactos decorrentes da lei do piso quanto às exigências
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além de considerar a legislação de âmbito nacional, os gestores devem

levar em conta a Lei Orgânica do Município e, se houver, o estatuto dos servidores e/ou do magistério e o plano de carreira do magistério vigente.

A lei municipal deverá dispor sobre atribuições ou funções do cargo,

formação exigida para ingresso na carreira, normas para o concurso público
e avaliação especial de desempenho no estágio probatório, duração e cumprimento da jornada de trabalho, incluindo na carga de trabalho o tempo

destinado a estudos, planejamento e avaliação, vencimentos e vantagens
(gratificações, adicionais e indenizações), bem como os direitos e deveres do

servidor. Além de fixar as posições na careira, as condições e os fatores para a

evolução nessas posições e os correspondentes acréscimos aos vencimentos,
a lei também deve definir a avaliação periódica do desempenho profissional,

para incentivar a melhoria do desempenho do professor, visando à melhoria
da qualidade do ensino.

Na elaboração ou adequação dos planos de carreira, é necessário encon-

trar o ponto de equilíbrio da dispersão salarial, ou seja, da relação entre o salá-

rio inicial e o final, para a carreira ser atraente. Da mesma forma, a definição
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da matriz salarial deve fundamentar-se na análise dos recursos financeiros
disponíveis para a remuneração dos profissionais da educação.

Conheça mais no artigo que trata da carreira
do magistério.

É importante projetar o custo da proposta de plano de carreira para os

anos subsequentes, a fim de verificar sua viabilidade financeira a médio e/ou
a longo prazo.

De nada adianta um plano que não possa ser exe-

cutado. Muitos Municípios já enfrentam dificulda-

des financeiras para pagamento dos professores e
precisam, com urgência, rever suas leis municipais

que instituem o plano de carreira, para que não seja
prejudicado o compromisso assumido com seus
profissionais, nem haja desequilíbrio financeiro das
contas públicas.

4.3 Piso Salarial Nacional do Magistério
A Lei 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para

os profissionais do magistério público da educação básica.

O piso salarial é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras
do magistério público da educação básica, com a formação em nível médio e

jornada de, no máximo, 40 horas semanais, proporcional às demais jornadas
de trabalho.
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O piso salarial corresponde apenas ao valor do vencimento básico ou

inicial da carreira. Isso quer dizer que as gratificações e os adicionais previs-

tos nos planos de carreira, devidos aos professores, são calculados e pagos
sobre seu valor.

A Lei determina que o piso nacional do magistério público seja atua-

lizado anualmente no mês de janeiro, de acordo com o mesmo percentual de
crescimento do valor aluno/ano nacional do Fundeb referente aos anos iniciais
do ensino fundamental urbano nos dois anos anteriores.

A Lei do Piso terá de ser atualizada por ter sua base

constitucional ancorada em dispositivos da EC
53/2006 como o art. 60 do ADCT que serão revogados em decorrência da EC 108/2020.

Em que pese a importância da valorização dos professores e a remune-

ração condigna ser uma justa reivindicação desta categoria, desde a aprovação
da lei federal, muitas são as dificuldades enfrentadas pelas administrações

municipais para dar cumprimento à lei federal e seus desdobramentos, o que

tem preocupado bastante os gestores públicos. A CNM tem alertado sobre os
impactos e desequilíbrio nas finanças públicas do Municípios decorrentes do
pagamento do piso do magistério.

Em virtude de toda a complexidade acerca da lei do piso nacional, os

gastos com a remuneração dos professores têm aumentado significativamente

e refletido diretamente nas despesas com MDE, pois os recursos do Fundeb não
são suficientes para garantir o pagamento do piso e os outros investimentos

também importantes para a qualidade da educação. Do total dos recursos do
Fundeb, os Municípios em 2019 já comprometeram, em média, 75,7%, ape-

nas com a folha de pagamento do magistério. Com o alto índice de reajuste

do valor dos salários dos professores, a curto e médio prazos, o Fundeb estará
totalmente comprometido com o piso
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Nota Técnica sobre o Piso Salarial do Magistério em 2020.

O mecanismo de atualização do piso, definido na lei federal, tem repre-

sentado grande preocupação e dúvidas por parte dos Municípios, em decor-

rência da imposição aos gestores públicos de um cálculo salarial com base em
critérios muito instáveis, pois o valor aluno/ano no Fundeb é calculado com
base em estimativas, que variam ao longo do ano.

O critério de atualização em vigor ainda está em discussão no Congres-

so Nacional, e a CNM tem se manifestado pela alteração do critério de reajuste

do piso pela inflação, pois o valor corrigido pelo INPC se aproximaria mais da

realidade financeira vivenciada pelos Entes públicos, com a possibilidade de
negociação de aumentos reais nos vencimentos entre o governo de cada Ente
federado e seus professores.
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5

FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL

A Constituição estabelece, como condição indispensável, a disponibi-

lidade de recursos financeiros necessários para que cada Ente da Federação
possa oferecer uma educação com qualidade.

Neste contexto, a União deve oferecer função redistributiva e supleti-

va em matéria educacional por meio de apoio técnico e financeiro aos Entes
Federados, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino.

5.1 Recursos constitucionalmente vinculados para MDE
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 212, que a União deve

aplicar nunca menos de 18%, e os Estados, Distrito Federal e Municípios no
mínimo 25% de suas receitas resultantes de impostos em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.

No caso dos Municípios, fazem parte do cálculo dos 25% os impostos

próprios (IPTU, ISS e ITBI) e os valores inscritos na respectiva receita ativa, assim como multas e juros que incidem sobre esses impostos; as transferências

constitucionais recebidas da União (FPM, IRRF, ITR, IOF Ouro); e as transferências constitucionais recebidas pelo Estado (ICMS, IPVA, IPI Exportação).

As transferências legais e voluntárias também são fontes de recursos

federais para os gestores municipais.
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Transferências legais são recursos da União re-

passados a Estados, Distrito Federal e Municípios,

previstas em leis específicas. Exemplos: Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o Programa

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), o
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Transferências voluntárias são recursos financeiros
repassados pela União a Estados, Distrito Federal e

Municípios em decorrência da celebração de convê-

nios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares. Exemplos: ProInfância e Caminho da Escola.

Em alguns Estados também ocorrem transferências voluntárias ou le-

gais de recursos do governo estadual para as prefeituras municipais, a exemplo do repasse para custeio das despesas com transporte escolar dos alunos
da rede estadual.

Além disso, podem ser realizados empréstimos em organismos nacio-

nais ou internacionais e captação de recursos em organizações não governamentais, empresas privadas e outras instituições.

A Constituição Federal também prevê como fonte adicional de finan-

ciamento da educação básica a contribuição social do salário-educação, que
é recolhido pelas empresas, com alíquota de 2,5% sobre o valor total da folha
de pagamento.

Do total arrecadado, 90% dos recursos são divididos em quota federal,

correspondente a 30%, e em quotas estadual e municipal, correspondentes a

60%. As quotas estadual e municipal do salário-educação são redistribuídas
de forma proporcional às matrículas na educação básica das respectivas redes
de ensino, apuradas no Censo Escolar do exercício anterior ao da distribuição.

Os 10% restantes, chamados recursos desvinculados do salário-edu-

cação, são também aplicados pela União no financiamento de projetos e programas e ações da educação básica.
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Não contam para o cálculo dos 25% as despesas reali-

zadas com recursos do salário-educação e de convênios
assinados com a União, o Estado, ou mesmo com organizações de fomento nacional ou internacional. Da

mesma forma, não serão contabilizados nos 25% os

recursos recebidos pelo Município que ultrapassarem os
valores retidos para o Fundeb a título de contribuição.

5.1.1 Despesas consideradas e não consideradas como de MDE
Os recursos da receita de impostos vinculados à manutenção e desenvol-

vimento do ensino (MDE), estabelecidos pela Constituição, devem ser aplicados

pelos Municípios unicamente na educação infantil e no ensino fundamental,
que constituem sua área de atuação prioritária.

Mesmo que o Município ofereça o ensino médio, etapa
de competência do Estado, só poderá fazê-lo com recursos acima dos 25% vinculados constitucionalmente
à educação e depois de atendida toda a demanda por
educação infantil e ensino fundamental.

A LDB define as ações que são consideradas como de MDE (art. 70) e

quais não são (art. 71) próprias de manutenção e desenvolvimento do ensino.

As despesas com MDE devem ser feitas obrigatoria-

mente com o ensino, sendo proibido seu gasto em
outras ações, como segurança, saúde, assistência
social ou infraestrutura.
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Quadro 3 – Despesas consideradas como MDE
Despesas consideradas
como MDE

Ações

Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e dos profissionais da educação.

Formação continuada dos profissionais da educação (magistério e outros servidores em exercício na Educação).
Remuneração dos profissionais do magistério e dos demais
profissionais da educação que desenvolvam atividades de
natureza técnico-administrativa ou de apoio (auxiliar de serviços gerais, de administração, o(a) secretário(a) da escola etc.),
lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica pública.

Compra de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios, destinados a escolas ou órgãos do sistema
de ensino.
Ampliação, conclusão e construção de prédios, poços artesianos, muros e quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino.
Compra de mobiliário e equipamentos voltados para o atendiAquisição, manutenção,
mento exclusivo das necessidades do sistema de ensino municonstrução e consercipal (carteiras e cadeiras, mesas, armários, copiadoras, impresvação de instalações e
soras, computadores, televisores etc.).
equipamentos necessáManutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis,
rios ao ensino.
equipamentos eletroeletrônicos etc.), seja pela compra dos
produtos necessários ao funcionamento desses equipamentos
ou mediante consertos diversos (reparos, recuperações, reformas, reposição de peças, revisões etc.).
Reforma, total ou parcial, de instalações físicas (rede elétrica,
hidráulica, estrutura interna, pintura, cobertura, pisos, muros,
grades etc.) das escolas ou secretaria de Educação.

Uso e manutenção de
bens vinculados ao sistema de ensino.

Aluguel de imóveis e de equipamentos.
Manutenção de bens e equipamentos (incluindo a realização
de consertos ou reparos).
Conservação das instalações físicas do sistema de ensino na
área de atuação prioritária dos respectivos Entes federados.
Pagamento de serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação etc.

Levantamentos estatísticos, estudos e
pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e
à expansão do ensino.

Levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino), objetivando o aprimoramento da qualidade e a expansão
do atendimento no ensino na área de atuação prioritária dos
respectivos Entes federados.
Realização de estudos e pesquisas que visam à elaboração de
programas, planos e projetos voltados ao ensino na área de
atuação prioritária dos respectivos Entes federados.
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Despesas consideradas
como MDE

Ações

Realização de atividades-meio necessárias
ao funcionamento do
ensino.

Despesas relativas ao custeio de serviços diversos (vigilância,
limpeza e conservação etc.), aquisição do material de consumo e expediente utilizado nas escolas e nos demais órgãos do
sistema.

Concessão de bolsas
de estudo a alunos de
escolas públicas e privadas.

Concessão de bolsas de estudo em escolas privadas na área de
atuação prioritária dos respectivos Entes federados, na forma
da lei, para os educandos que demonstrem insuficiência de
recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da
rede pública na localidade de sua residência.

Aquisição de material
didático/escolar e manutenção de transporte
escolar.

Despesas com material de apoio ao trabalho pedagógico do
aluno e do professor e com material de consumo para o funcionamento da escola.
Aquisição e manutenção de veículos e embarcações para o
transporte escolar.

Amortização e custeio
de operações de crédito destinadas a atender
ao disposto nos itens
acima.

Quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a
investimentos em educação (financiamento para construção
de escola, por exemplo).

Fonte: área técnica de Educação/CNM, 2016; art. 70 da LDB.

Quadro 4 – Despesas não consideradas como MDE
Despesas não consideradas como MDE

Ações

Pesquisa não vinculada
às instituições de ensino
ou que não vise ao aprimoramento e à expansão do ensino.

Pesquisas político/eleitorais ou destinadas a medir a popularidade dos governantes, ou, ainda, de integrantes da administração.
Pesquisa com finalidade promocional ou de publicidade da
administração ou de seus integrantes.

Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou
cultural.

Transferências de recursos a outras instituições para aplicação em ações de caráter puramente assistenciais, desportivas
ou culturais, desvinculadas do ensino, tais como distribuição
de cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos
esportivos, manutenção de festividades típicas/folclóricas do
respectivo Ente federado.

Formação de quadros
especiais para a administração pública.

Gastos com cursos para formação/especialização/atualização
de profissionais/integrantes da administração que não atuem
nem executem atividades voltadas diretamente para o ensino.
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Despesas não consideradas como MDE

Ações

Programas suplementares de alimentação e
de assistência à saúde e
outras formas de assistência social.

Alimentação escolar (aquisição de gêneros alimentícios);
pagamento de tratamentos de saúde de quaisquer especialidades, inclusive medicamentos; programas assistenciais aos
alunos e seus familiares.

Obras de infraestrutura, ainda que realizadas
para beneficiar a rede
escolar.

Pavimentação, pontes, viadutos ou melhoria de vias, para
acesso à escola.
Implantação ou pagamento da iluminação dos logradouros
públicos no trajeto até a escola.
Implantação da rede de água e esgoto do bairro onde se localiza a escola.

Pessoal docente e demais trabalhadores da
Educação em desvio de
função ou em atividade
alheia ao ensino.

Profissionais do magistério e demais trabalhadores da educação, em execução de tarefas alheias à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

Fonte: área técnica de Educação/CNM, 2016; art. 71 da LDB.

5.2 Novo Fundeb
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é a mais importante po-

lítica de financiamento da educação básica brasileira. O novo Fundeb substituiu o Fundeb, vigente de 2007 a 2020, que por sua vez substituiu o Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (Fundef), extinto em 2006.

A Emenda Constitucional 108, promulgada em 26 de agosto de 2020,

torna permanente o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação

brasileira, e apresenta inovações no seu regramento, além de inúmeros pontos positivos:

Fundeb passa ser mecanismo permanente de
financiamento da educação básica pública
Manutenção dos 27 fundos estaduais, com a mesma
cesta de recursos do antigo Fundeb
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Redistribuição de acordo com a matrícula presencial na educação básica pública,
de forma ponderada, conforme áreas de atuação prioritária de cada Ente federado
Ampliação da complementação da União ao Fundeb, de forma progressiva até
2026, dos atuais 10% para 23% do total dos recursos de Estados, DF e Municípios
Distribuição da complementação da União pelo modelo híbrido, a
partir de três formas de distribuição dos recursos federais
Vedação do uso dos recursos da contribuição social do salárioeducação para a complementação da União ao Fundeb
Priorização da educação infantil, com destinação de 50% dos recursos globais
da complementação da União dos recursos do Valor Aluno Ano Total (VAAT)
Mínimo de 15% da complementação da União pelo VAAT para despesas de capital
Subvinculação do mínimo de 70% para pagamento de profissionais da educação

A Complementação da União ao Fundeb
Com a EC 108/2020, a complementação da União é ampliada, passan-

do dos 10% anteriormente praticados para, no mínimo, 23%, com aumento
progressivo por seis anos. Já em 2021, o aporte de recursos federais iniciará
com 12%; passando para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21%
em 2025; e 23% em 2026.

Com efeito redistributivo ampliado, a alocação dos recursos federais à

conta da complementação da União ao Fundo será realizada da seguinte forma:
• 10% da complementação federal continuarão a ser alocados pelo

Valor Aluno-Ano Fundeb (VAAF) e por Estado, beneficiando a rede

estadual e todos os seus Municípios; em regra são contemplados nove
Estados: AL, AM, BA, CE, MA, PA, PB, PE e PI. Cabe ressaltar que o Es-

tado do Rio de Janeiro e seus Municípios passaram a ser beneficiado
com recursos federais.

• No mínimo 10,5% serão distribuídos pelo Valor Aluno-Ano Total
(VAAT), que deverá considerar, além dos recursos do Fundeb, as de-

mais receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino

(MDE) que não integram o Fundo, as cotas estaduais e municipais do
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salário-educação, os royalties vinculados à educação pela legislação

federal e as transferências universais da União para a educação bá-

sica pública. Esses recursos serão alocados por rede de ensino, chegando a Municípios com menos recursos em Estados que não rece-

bem os 10% da complementação federal alocados pelo VAAF. Serão

destinados 50% dos recursos globais da complementação da União
distribuída pelo VAAT para a educação infantil.

• Os demais 2,5% da complementação da União ao Fundeb serão distribuídos, a partir de 2023, de acordo com a evolução de indicadores
de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das
desigualdades.

As regras e o detalhamento do novo Fundeb serão

publicados em cartilha a ser lançada pela CNM, com
todas as orientações sobre a regulamentação e a
operacionalização desse importante Fundo, para

conhecimento das mudanças ocorridas e que têm
vigência a partir de 2021.

A EC 108/2020, que cria o novo Fundeb, também altera de forma po-

sitiva outros dispositivos constitucionais, como a redistribuição da cota mu-

nicipal do ICMS, que passa a ser de, no mínimo, 65% distribuídos pelo valor
adicionado fiscal (VAF) e até 35% por lei estadual, com, no mínimo, 10% por
melhoria de resultados de aprendizagem e equidade com prazo de dois anos

para os Estados elaborarem esta lei. Também positiva é a inclusão do princípio segundo o qual os Entes federados devem exercer ação redistributiva em
relação a suas escolas.

De acordo com a EC 108, fica vedado o uso dos recursos vinculados à

MDE para o pagamento de aposentadorias e pensões, e em razão de não ter sido
prevista regra de transição para seu cumprimento, a medida estabelecida pode
representar dificuldades para governos estaduais e municipais.

Outra alteração promovida pela EC 108 é a constitucionalização do Custo

Aluno Qualidade (CAQ) como referência para a definição do padrão mínimo
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de qualidade do ensino, estabelecido no art 211 da Constituição Federal, que

deverá ser regulamentado na lei complementar prevista no parágrafo único
do art. 23 da CF.

A Lei de regulamentação do Fundeb
O novo Fundeb, instituído pela EC 108/2020, foi regulamentado pela

Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) na mesma data, com implementação a partir de 1º de janeiro de 2021.

A redistribuição intraestadual dos recursos dos Fundos estaduais con-

tinuará sendo realizada de acordo com as matrículas presenciais, segundo

a área de atuação prioritária de cada rede de educação básica, e de acordo
com ponderações por etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino.

Além das matrículas presenciais nas redes públicas de ensino, também

são consideradas as matrículas em instituições conveniadas (comunitárias,

filantrópicas e confessionais sem fins lucrativos) na educação infantil - em
creches e pré-escolas -, na educação especial e na educação no campo oferecida em instituições reconhecidas como centros familiares de formação por
alternância.

A manutenção das matrículas na pré-escola em ins-

tituições conveniadas para cômputo na redistribuição dos recursos do Fundeb foi uma demanda apre-

sentada pela CNM, e essas matrículas permanecem
consideradas de acordo com as regras do artigo 7º

da Lei 14.113/2020, de regulamentação do Fundeb.

Para o exercício de 2021, ficam mantidas as ponderações vigentes em

2020 referentes ao valor anual por aluno (art. 43, §1º). Na distribuição da com-

plementação - VAAT, em 2021 os fatores de ponderação da educação infantil
serão multiplicados por 1,5 (art. 43, § 2º).

Em relação ao financiamento da educação infantil com parcela do VAAT,

a CNM alerta que a destinação de recursos para a educação infantil vinculada
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a esses recursos federais não beneficia número expressivo de Municípios. Por
esta razão, é importante o acompanhamento do debate nacional durante o ano

de 2021 em relação à atualização da Lei do Fundeb, para que seja assegurado
o aumento dos recursos que possibilitem a promoção da educação infantil e

ampliação do acesso nessa etapa de ensino, que é responsabilidade municipal.

De acordo com o art. 44 da Lei 14.113/2020, no
primeiro trimestre de 2021, será́ mantida a mesma sistemática de repartição de recursos prevista

na Lei do antigo Fundeb (Lei 11.494/2007), com a

utilização dos mesmos coeficientes de participação
adotadas em 2020. Tratamento igual também será

adotado para a complementação da União, que se-

guirá o cronograma de distribuição de recursos federais utilizado no primeiro trimestre de 2020, do
antigo Fundeb.

Somente a partir de 1º de abril de 2021, a redistribuição dos recursos do

Fundeb passará a ser realizada na forma prevista no art. 45 da Lei 14.113/2020.

Assim, o ajuste da diferença de recursos verificada entre o realizado no primei-

ro trimestre de 2020 e os valores a serem repassados de acordo com a nova Lei
será realizado no mês de maio de 2021.

Além disso, conforme previsto no art. 41, § 3º, II, somente em julho de

2021 se iniciará o cronograma mensal de pagamentos da complementação-VAAT, devendo ser ajustado de modo que seja cumprido o prazo previsto para
o seu pagamento integral.

Importa destacar que todos os recursos provenientes do Fundeb de-

vem ser utilizados em despesas de MDE. Até 2020, na regra do antigo Fundeb,

a obrigação era aplicar, no mínimo, 60% das receitas na remuneração dos
profissionais do magistério. No novo Fundeb, o mínimo de 70% dos recursos

deve ser utilizado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício. Além dos profissionais do magistério, o conceito de
profissionais da educação incluiu os servidores no desempenho de funções
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técnicas e administrativas, como pessoal da alimentação e infraestrutura es-

colar. A Lei 14.113/2020 também incluiu entre os profissionais da educação
básica para cômputo dos 70% do Fundeb, os psicólogos e assistentes sociais,

profissionais referidos na Lei 13.935/2019, em efetivo exercício nas redes
escolares de educação básica.

Em que pese a ampliação do conceito de profissionais da educação, a

questão é controversa, pois a Lei 14.113/2020, art. 26, inciso II, faz referência aos profissionais previstos no art. 61 da LDB, excluindo, dessa forma, os
profissionais que não atendem aos critérios de formação em nível técnico ou
superior em área pedagógica ou afim. Essa restrição implica significativo con-

tingente de trabalhadores em educação de apoio administrativo que ficarão
de fora do cômputo do mínimo dos 70% destinado à remuneração dos profissionais da educação.

Está prevista a atualização e revisão da lei do novo

Fundeb até 31 de outubro de 2021, para vigência a
partir de 2022.

Serão definidas questões importantes como as no-

vas ponderações por etapas, modalidades, duração
da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, e

novas ponderações por nível socioeconômico dos
educandos e indicadores de disponibilidade de recursos vinculados a educação e de potencial de arreca-

dação tributária, e indicadores de educação infantil.

5.3 Transferências Legais da União
As transferências legais configuram-se como importantes repasses que

compõem o financiamento da educação básica pública.

Programas gerenciados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE) como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae),

o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) são exemplos de transferências legais, cujos
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recursos são repassados com caráter suplementar e mediante o atendimento
de condições estabelecidas em lei e em resoluções específicas.

A Lei 11.947/2009, que dispõe sobre o Pnae e o PDDE
Básico, e a Lei 10.880/2004, que institui o Pnate, estabelecem diretrizes, objetivos e aspectos importantes do funcionamento desses Programas.

5.3.1 Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)
Os programas suplementares de alimentação escolar, que têm por ob-

jetivo garantir a nutrição dos estudantes como forma de contribuir para o

processo de ensino-aprendizagem, são dever do Estado e direito dos alunos
de todas as etapas da educação básica pública (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, os Municípios contam com o apoio suplementar da

União para aquisição de alimentos da merenda escolar dos alunos da rede
municipal de ensino.

Histórico
O Pnae é um dos programas federais mais antigo e teve seu início na

década de 1950:

Figura 3 – Linha do tempo do Pnae

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.
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Após algumas mudanças, atualmente, o governo federal repassa valo-

res efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro), sendo elas:
• correspondente a 20 dias de aula;

• para a cobertura de 200 dias letivos;

• conforme o número de alunos matriculados na rede municipal de
ensino.

Legislação
A Lei 11.947/2009 dispõe, entre outros programas, sobre a alimentação

escolar dos alunos da educação básica pública.

Em 2020, em razão do estado de calamidade pública, o Pnae sofreu al-

gumas alterações nos dispositivos legais que o regulamentam, quais sejam:

• Lei 13.987, de 7 de abril de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, durante a suspensão das aulas, em razão de situação de emergên-

cia ou calamidade pública, a distribuição às famílias dos estudantes
das escolas públicas de educação básica, dos alimentos adquiridos
com recursos do Pnae;

• Resolução 6, de 8 de maio 2020, que altera importantes ações de gestão do Pnae e consolida regras estabelecidas em resoluções anteriores.

• Resolução 20, de 2 de dezembro de 2020, altera alguns itens da Reso-

lução 6/2020, principalmente, no que se refere aos repasses extras a

Estados e Municípios nos anos em que houver decreto de Situação de
Emergência ou Estado de Calamidade Pública (SE ou ECP) em âmbi-

to nacional. A novidade é que agora poderão ser repassadas parcelas
extras de recursos adicionais e financeiros do Pnae, condicionadas à
disponibilidade financeira.

A Nota Técnica 35/2020 apresenta considera-

ções da CNM e orientações aos gestores municipais sobre a Resolução 6/2020.
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Funcionamento
Os recursos do Pnae são previstos no orçamento da União e transferi-

dos pelo FNDE em contas correntes específicas abertas pelo próprio Fundo
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, sem a necessidade de celebração
de convênios, ajuste, acordo ou contratos.

Porém, até em razão do seu alcance, a execução do Pnae está cada vez

mais complexa, e o gestor precisa organizar a participação dos envolvidos na
execução do programa. Para tanto, é preciso saber quem é quem nessa gestão:

• FNDE: vinculado ao MEC, é responsável pela coordenação, planejamento, execução, controle, monitoramento, avaliação do programa
e transferências dos recursos;

• Estado, Distrito Federal, Municípios e escolas federais: executam o
programa com repasse recebido e ainda com recursos próprios;

• Entidades Executoras (Eex): Secretarias de Educação dos Estados e

DF, prefeituras e escolas federais. São responsáveis pelo recebimento
dos repasses do FNDE, execução e prestação de contas;

• Conselho de Alimentação Escolar (CAE): colegiado deliberativo e au-

tônomo formado por representantes do Executivo, entidades civis,
trabalhadores da educação, pais e estudantes;

• Entidade privada sem fins lucrativos: representativa da comunidade escolar, responsável por receber recursos financeiros em favor

da escola que representa e pela prestação de contas do programa ao
órgão que a delegou.

Valores repassados
Os valores repassados à conta do Pnae são diferenciados e calculados

de acordo com as matrículas em cada etapa e modalidade da educação básica,
apuradas pelo Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento.
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Quadro 5 – Valores per capita repassados para alimentação escolar
Etapas, modalidades e condicionantes

Valor/dia

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ensino fundamental e no médio

R$ 0,32

Ensino fundamental e ensino médio

R$ 0,36

Pré-escola, exceto para escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos

R$ 0,53

Escolas de educação básica localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos

R$ 0,64

Escolas de tempo integral com permanência mínima de 7h na escola ou em
atividades escolares

R$ 1,07

Creches, inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de
quilombos

R$ 1,07

Atendimento Educacional Especializado (AEE), no contraturno.

R$ 0,53

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

R$ 2,00

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Os repasses do Pnae têm caráter suplementar, portanto, não correspon-

dem ao total que o Município investe em gêneros alimentícios. Esses valores,
segundo cálculos da CNM, correspondem a cerca de 10% do custo médio que
as prefeituras assumem com a merenda.

CNM reivindica:
•

•

urgente atualização e estabelecimento de critérios claros na definição dos valores per capita,
de acordo com o custo assumido;

alteração da legislação do Pnae para garantir rea-

justes anuais dos valores, fixados em lei federal,
no mínimo, pela inflação do exercício anterior.

Como não há definição de reajuste do valor por aluno em lei, os valores

per capita do Pnae estão defasados.
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Despesas com alimentação escolar não são
consideradas como de Manutenção e Desen-

volvimento do Ensino, logo, não podem ser
utilizados recursos provenientes de impostos,

inclusive do Fundeb, para financiar a merenda escolar. Contudo, os recursos do salário-e-

ducação podem ser aplicados na alimentação

escolar. Acesse a Nota Técnica CNM 11/2017.

Agricultura Familiar
Do total dos recursos recebidos à conta do Pnae, o mínimo de 30% deve

ser utilizado na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar ou de

suas organizações, dando prioridade aos assentados, comunidades quilombolas e indígenas. A aquisição desses produtos pode ser realizada por meio de
chamadas públicas, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório.

O percentual destinado à agricultura familiar tam-

bém precisa ser considerado durante o estado de

calamidade pública declarado ou situação de emer-

gência. Apesar das recentes mudanças, não houve
flexibilização nesse quesito.

Reprogramação de Saldo
A reprogramação para o ano seguinte do saldo existente na conta do

Pnae, em 31 de dezembro, será realizada conforme os critérios definidos na
Resolução 6/2020:

• respeitando o limite de 30% dos recursos recebidos, sendo que, caso
ultrapassado esse percentual, os valores excedentes serão deduzidos
do repasse do exercício subsequente;
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• consideram-se o total de recursos disponíveis, o somatório dos valores

repassados no ano, incluindo, os de eventuais saldos reprogramados
de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações;

• nos casos em que forem repassadas parcelas cumulativas nos últi-

mos três meses, a reprogramação de saldos poderá exceder os 30%,
desde que autorizado pelo FNDE.

Prestação de Contas
O monitoramento do Pnae é realizado em diferentes esferas:
Figura 4 – Fiscalização do Pnae

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

No caso do Pnae e de outros programas federais, a prestação de contas

deve ser realizada por meio Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC).

Omissão na prestação de contas impede o Município de receber transferências voluntárias da União
e pode acarretar a instauração de Tomada de Contas Especial.
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5.3.2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate)
O Pnate também é um dos programas federais da educação que tem

como finalidade oferecer transporte escolar no trajeto residência-escola-re-

sidência aos estudantes da educação básica pública residentes na zona rural.
Ao longo dos anos, alguns pleitos municipalistas foram atendidos:
Figura 5 – Linha do tempo do Pnate

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

Legislação e funcionamento
Instituído pela Lei 10.880/2004, alterada pela Lei 11.947/2009, o Pna-

te conta ainda com a Resolução 5/2020, que regulamenta os critérios para a
execução do Programa.

Os recursos do Programa são transferidos diretamente, sem necessi-

dade de convênio, aos Estados, DF e Municípios, em dez parcelas (fevereiro a
novembro), conforme matrículas da educação básica pública, na área rural,
apuradas pelo Censo Escolar do ano anterior ao do atendimento.

A Resolução 5/2020 flexibiliza o atendimento pelo Pnate também a

alunos residentes na área urbana. Embora, hoje, somente os estudantes ma-

triculados nas escolas públicas residentes em áreas rurais sejam beneficiados
pelo Pnate, o atual normativo permite, desde que sem prejuízo do transporte

dos que residem em área rural, o transporte de alunos da educação básica pública residentes em áreas urbanas.
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Apesar de poder ser utilizado para transporte de

alunos que moram em áreas urbanas, os repasses
do Pnate são realizados para Estados e Municípios

de acordo com o número de alunos residentes em
áreas rurais, matriculados em suas respectivas redes
de ensino (Resolução 5/2020, art. 7º e 14).

Destinação dos recursos
Conforme estabelece o art. 13 da Resolução 5/2020, os recursos rece-

bidos à conta do Pnate:

• Podem ser utilizados para:

► manutenção de frota própria de veículos escolares rodoviários
ou embarcações;

► contratação de serviços terceirizados para oferta de transporte
escolar; aquisição de passe estudantil quando houver oferta de
serviço regular de transporte coletivo de passageiros.
• Têm vedada a sua utilização para:

► aquisição de veículos ou embarcações;

► pagamento de salários, tarifas bancárias, multas e encargos sociais
trabalhistas e tributários.

Deve ser priorizada a utilização dos recursos do

Pnate na manutenção dos veículos do Programa
Caminho da Escola (Resolução 5/2020, art. 13).
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Valores Repassados
Os valores per capita do Pnate são definidos considerando as diferenças

regionais, geográficas e socioeconômicas de cada Ente federado e podem ser
alterados pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

Os recursos federais recebidos devem ser incluídos

nos respectivos orçamentos dos Estados, Distrito

Federal e Municípios, mas não podem ser conside-

rados para o cálculo do mínimo de 25% da receita
resultante de impostos constitucionalmente vinculados à MDE. (Resolução 5/2020, art. 12).

O último reajuste aconteceu em 2018, em que o menor e o maior va-

lor mensal do programa correspondem, respectivamente, a R$ 144,88 e R$

206,69. Se considerados os reajustes de valores do programa instituído em
2004, percebe-se uma defasagem de 80,5% quando se atualiza o último valor
pela inflação (IPCA):

Quadro 6 – Valor per capita do Pnate

Tipo

Valor por
estudante

Início do
Programa
(DATA)

Valor
Valor IniATUAL do
cial do
Programa
Programa
(A)

09/06/2004

R$ 76,47

R$ 120,73

Valor CORRIGIDO
do Programa (B)
IPCA - Novembro
2020
R$ 217,88

Defasagem
(A/B)
80,5%

Obs: * Valor referente ao Ensino Fundamental / Valor atual Janeiro de 2010.
Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

Além de valores desatualizados, outra realidade presente na maioria

dos Municípios é a responsabilidade assumida com o transporte de alunos

das redes estaduais. Sobre isso, a LDB, alterada pela Lei 10.709/2003, não

deixa dúvidas quanto à responsabilidade de Estados e Municípios assumirem
o transporte escolar dos alunos de suas respectivas redes públicas de ensino.
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Os governos estaduais devem arcar com o financia-

mento do transporte escolar dos alunos das suas
redes de ensino, mesmo quando o transporte é executado pelos Municípios (Resolução 5/2020, art. 5º).

Os Estados podem autorizar o FNDE a repassar os valores do Pnate

correspondentes aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de
ensino aos seus respectivos Municípios. Tal opção não desobriga os governos

estaduais de assumirem os custos totais do transporte escolar dos estudantes
da sua rede de ensino.

Assim, à medida que o valor do Pnate não corresponde ao custo da ofer-

ta do transporte escolar, os Estados devem transferir, além do valor do Pnate,
recursos próprios aos Municípios como forma de garantir o financiamento

integral do transporte de seus alunos executado pelas prefeituras e, ainda, de
se manterem em conformidade com os normativos vigentes.

A Nota Técnica 31/2020 apresenta considerações da CNM e orientações aos gestores munici-

pais acerca da Resolução 5/2020 e dos demais
normativos que tratam do transporte escolar.

Reprogramação de Saldos
A reprogramação dos saldos existentes nas contas bancárias do Pnate,

em 31 de dezembro de cada ano, para o exercício subsequente, deve conside-

rar o limite de 30% do montante recebido no exercício. Se os valores ultrapassarem esse percentual, haverá dedução no recurso a ser transferido no
exercício seguinte.
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Prestação de contas
A fiscalização é competência do MEC, do FNDE, do Conselho de Acom-

panhamento e Controle Social do Fundeb (CACS/Fundeb) e dos órgãos de con-

trole interno do executivo federal. E, assim como no Pnae, deve ser realizada
pelo SiGPC.

Os gestores municipais precisam acompanhar prazos e regras relacio-

nados às prestações de contas, pois o FNDE pode suspender o repasse dos recursos se houver omissão dessas informações e se os recursos forem utilizados
em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do programa.

5.3.3 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
O PDDE, criado em 1995, objetiva prestar assistência financeira às es-

colas, em caráter suplementar, contribuindo para a manutenção e melhoria
da infraestrutura física e pedagógica.

O PDDE ajuda as escolas públicas da educação básica
das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal
e as escolas privadas de educação especial mantidas

por entidades sem fins lucrativos. O programa fortalece a participação social e a autogestão escolar.

Funcionamento
Para garantir o recebimento dos recursos, além de não terem pendências

na prestação de contas do PDDE, as prefeituras e as escolas precisam manter o

cadastro atualizado e a prestação de contas e ações agregadas em dia, sendo que:
• Entidade Executora – Eex (Prefeituras): adesão e cadastro por meio
do PDDEWeb;

• Unidade Executora – Uex (Escola): realizar o cadastrado no PDDEWeb;
• Entidades Mantenedoras: habilitação.
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Para terem direito aos recursos do PDDE e às

ações agregadas, as prefeituras, secretarias de

educação e escolas devem atualizar seus ca-

dastros no PDDEweb anualmente, mesmo que
não possuam dados a serem alterados. Acesse
e saiba mais.

Aplicação dos Recursos
Os recursos transferidos para as UEx devem ser utilizados para cober-

tura de despesas de custeio e de capital, observando o percentual de 80% dos
recursos para custeio e 20% capital.
Exemplos de:

• despesas de custeio: pintura, serviços elétricos, material de expediente, despesa de cartório.

• despesas de capital: bens móveis e equipamentos.
• Ações que não podem ser realizadas com o PDDE:

► Remuneração de qualquer tipo, pagamento de contas de água,

energia, telefone e demais taxas, manutenção de veículos (e combustível), serviços contábeis.

Os valores financeiros do programa são repassados em duas parcelas,

sendo a primeira até o dia 30/4 e a segunda até 30/9.

Para a correta execução do Programa, o gestor deve

ficar atento principalmente a três importantes pon-

tos: atualização cadastral, respeito à divisão dos
percentuais de recursos para custeio e para capital
e prazos para a prestação de contas.
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Ações agregadas
As ações agregadas têm finalidades mais específicas do que as do PDDE,

cujas ações são mais gerais e com o foco no funcionamento e melhoria na infraestrutura física e pedagógica da instituição escolar.

As principais finalidades que devem ser observadas para a utilização

dos recursos do PDDE e ações agregadas estão resumidas no quadro abaixo.
Quadro 7 – Ações Agregadas do PDDE e finalidades
AÇÕES
AGREGADAS

FINALIDADES

PDDE Estrutura:
Água na Escola

Aquisição de equipamentos, instalações hidráulicas e contratação de
mão de obra voltada à construção de poços, cisternas, fossa séptica e
outras formas e meios que lhes assegurem provimento contínuo de
água adequada ao consumo humano e esgotamento sanitário.

PDDE Estrutura:
Escola Acessível

Aquisição de materiais e bens ou contratação de serviços para construção e adequação de rampas, alargamento de portas e passagens,
instalação de corrimão, construção e adequação de sanitários para
acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora; cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis e mobiliários acessíveis; e outros
produtos de alta tecnologia assistiva.

PDDE Estrutura:
Escola do Campo

Contratação de mão de obra para realização de reparos ou pequenas
ampliações e cobertura de outras despesas que favoreçam a manutenção, a conservação e a melhoria de suas instalações, aquisição de
mobiliário escolar e concretização de outras ações que concorram
para a elevação do desempenho escolar.

PDDE Integral:
Novo Mais
Educação

Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços necessários às atividades complementares; e ressarcimento de despesas
com transporte e alimentação dos mediadores e facilitadores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do Programa Novo
Mais Educação.

PDDE Qualidade:
Atleta na Escola

Aquisição de materiais e/ou contratação de serviços para realização
de reparos e/ou pequenas ampliações que favoreçam a manutenção, conservação e melhoria das instalações físicas da escola para
realização de atividades educativas e esportivas; e desenvolvimento
de atividades educativas e esportivas que concorram para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos.
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AÇÕES
AGREGADAS

FINALIDADES
Contratação de serviços de terceiros para realização de oficinas de
formação sobre criação e fortalecimento da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas (Com-Vida), implementação
de tecnologias ambientalmente sustentáveis e planejamento participativo, bem como para elaboração de estudos de diagnóstico e
análise da situação da escola e de avaliação de viabilidade de intervenções arquitetônicas com base em critérios de sustentabilidade socioambiental e para a execução das obras identificadas como
prioritárias.

PDDE Qualidade:
Escolas
Sustentáveis

Aquisição de materiais de construção e bens produzidos de acordo
com normas e critérios ambientalmente sustentáveis, de forma a
viabilizar opções mais eficientes no uso de água, energia, conforto
térmico e acústico, mobilidade e destinação adequada de resíduos.
Aquisição de equipamentos necessários à estruturação e funcionamento da Com-Vida na escola.
Aquisição de materiais didático-pedagógicos que tratem de temáticas voltadas às mudanças ambientais globais, à sustentabilidade,
aos espaços educadores sustentáveis, bem como àqueles que estimulem o reconhecimento e o respeito à diversidade cultural e aos
direitos humanos.

PDDE
Qualidade: Mais
Alfabetização

Ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes de alfabetização.
Aquisição de material de consumo e contratação de serviços necessários às atividades complementares com foco na alfabetização.
Aquisição de materiais de consumo.

PDDE Qualidade:
Mais Cultura nas
Escolas

Contratação de serviços culturais necessários às atividades artísticas
e pedagógicas.
Contratação de serviços diversos relacionados às atividades culturais.
Locação de instrumentos, transporte e equipamentos.
Aquisição de materiais permanentes.

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

Reprogramação de Saldo
Os recursos do PDDE e das Ações Agregadas devem ser utilizados no ano

em que foram repassados. Caso não seja possível, a reprogramação de saldo para

o exercício subsequente será do valor existente em conta no dia 31 dezembro.
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O saldo reprogramado deve obedecer aos percentuais destinados para custeio e capital, com estrita

observância nas finalidades para os quais foram
repassados.

Prestação de contas e devolução de recursos
Observância dos prazos, registros de ata e levantamento da documen-

tação são ações essenciais para a correta prestação de contas.
São documentos obrigatórios:

Figura 6 – Documentos obrigatórios para Prestação de Contas PDDE

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

É necessário que todos os documentos fiscais origi-

nais sejam arquivados na escola juntamente com a
prestação de contas, pois são necessários para comprovação das despesas.
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Quanto à devolução de recursos, ela pode acontecer em razão da falta

de aplicação financeira e/ou de gastos incorretos em despesas de custeio ou
de capital. Nesses casos, o valor a ser devolvido tem de ser corrigido e depo-

sitado na própria conta da Uex para que, dessa forma, a verba seja utilizada
corretamente.

A execução do PDDE está amparada nos seguintes
normativos:

- Resolução 10, de 18/4/2013;

- Resolução 15, de 10/7/2014 e alterações;
- Resolução 8, de 16/12/2016;
- Resolução 6, de 27/2/2018.

5.3.4 Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)
O livro didático tem uma longa história como política pública no país,

mas foi em 1985 que passou a ser conhecido como Programa Nacional do Livro Didático.

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) tem a fi-

nalidade de avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias,

entre outros materiais de apoio à prática educativa. Atualmente, com a inclusão da educação infantil, o programa destina-se a toda a educação básica e

prevê novos materiais para gestores escolares, além de autorizar as redes de
ensino a estabeleceram o modelo de escolha dos livros (Resolução 12/2020).

Funcionamento
Os responsáveis pela realização do programa (avaliação, aquisição e

distribuição) são o MEC/FNDE. E para ser contemplado pelo programa é necessário um processo de adesão.
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Em 2019, o edital do PNLD possibilitou a aquisição
de livros com formato digital e compatíveis com recursos de acessibilidade.

A aquisição das obras ocorre periodicamente: o PNLD 2018 atendeu

ao ensino médio; em 2019, à educação infantil e aos anos iniciais do ensino

fundamental; em 2020, aos anos finais. Todo esse processo se inicia com a
adesão da escola:

Figura 7 – Etapas de funcionamento do PNLD

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

A conservação, a devolução e o remanejamento das obras também po-

dem ser considerados etapas do PNLD e, desde 2019, a utilização dos livros

passou a ser por 4 anos consecutivos; portanto, o estudante precisa devolver as
obras recebidas pelo PNLD no final do ano letivo, exceto os livros consumíveis.
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Os materiais selecionados no PNLD devem dialogar

com a BNCC, dessa forma, a adesão ao programa
acaba sendo um mecanismo para auxiliar na implementação da Base.

5.4 Outras transferências da União
Na composição do financiamento da educação, inserem-se também

as transferências voluntárias, em que os recursos repassados pela União são
decorrentes da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares.

5.4.1 Plano de Ações Articuladas (PAR)
Instituído pelo Decreto 6.094/2007, é um mecanismo de planejamento

da educação por um período de quatro anos, no qual os Entes Federados podem solicitar assistência técnica e financeira do MEC/FNDE.

Com a Lei 12.695/2012, os repasses do PAR passaram a ser realizados sem necessidade de convênio.

O PAR, portanto, é uma transferência legal em que
a transferência se dá de forma direta, mas não au-

tomática, pois é preciso que o Município assine um
Termo de Compromisso com o FNDE, contendo as

ações a serem financiadas e o valor dos recursos que
serão transferidos pela União.
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Por meio do PAR, os Municípios que, voluntariamente, realizarem a ade-

são poderão receber apoio financeiro e técnico para elaborar o diagnóstico da
educação e construir seu plano plurianual em conformidade com as diretrizes
pactuadas no Termo de Compromisso (BRASIL, 2020).

Elaboração
A elaboração do PAR é requisito para o recebimento de assistência téc-

nica e financeira do governo federal.

No plano, devem constar estratégias que favoreçam à educação básica

da rede pública municipal. Para elaborá-lo, o gestor precisa levar em conside-

ração os critérios para o quarto ciclo do PAR (2021 a 2024) e as 25 iniciativas
elencadas pelo MEC/FNDE, todos previstos em resolução, além de seguir este
passo a passo:

Figura 8 – Passa a passo da elaboração do PAR

Fonte: área técnica da Educação/CNM, 2020, a partir de dados do FNDE.

A CNM recomenda a leitura da Nota Técnica
33/2020, que detalha as regras do quarto ciclo do PAR, com vistas a melhor compreensão

de todas as etapas e processos de execução do
programa.
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As transferências voluntárias e assistência técnica federais são impor-

tantes para a boa gestão do Município e para melhorias na qualidade do ensino. Nesse sentido, compreender o funcionamento do PAR em todos os seus

aspectos é fundamental para conseguir que as demandas municipais sejam
atendidas pelo governo federal.

A nova gestão deve informar-se sobre a situação do

PAR de seu Município, bem como das novas orientações para sua execução e, ainda:

- acompanhar todas as etapas do PAR;

- sugerir iniciativas para desenvolver a educação
municipal;

- fiscalizar o andamento das ações pactuadas no
âmbito do PAR.

Toda a operacionalização do PAR, inclusive a prestação de contas, acon-

tece no âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle
(Simec).

Prestação de contas
A fim de manter a situação regularizada em relação às ações educacionais,

um dos pontos que mais exige atenção do gestor é a prestação de contas. E, em
relação ao PAR, são vários os aspectos e detalhes que precisam ser observados.

O Simec é o sistema que recebe, armazena e, consequentemente, per-

mite a execução e o acompanhamento das ações voltadas para educação municipal, inclusive as do PAR.

Quanto à prestação de contas, merece maior cuidado (BRASIL, 2020):

• monitoramento do termo de compromisso firmado entre FNDE e o
Município;

• observância da data de vigência dos termos celebrados;
• os valores empenhados;

• os pagamentos efetivados;
• dados bancários;
• saldos.
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O governo federal disponibilizou um manual

com orientações para acompanhamento e envio
de prestação de contas do PAR, que se encontra
disponível no QR code.

5.4.2 Programas suplementares para educação infantil
São diversos os programas suplementares gerenciados pelo MEC/FNDE

para auxiliar na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Para educação
infantil, atualmente, existe o Programa de Apoio a Novas Turmas e Programa
de Apoio a Novos Estabelecimentos.

Para auxiliar o gestor na execução dos progra-

mas suplementares foi elaborado, pelo FNDE, o
Manual de execução financeira dos programas
de apoio à Educação Infantil.

5.4.3 Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil
Em razão do espaço de tempo que pode existir entre o início de uma nova

turma e o recebimento de recursos do Fundeb, desde 2012, os Municípios podem solicitar apoio financeiro ao governo federal para atendimento das crianças

matriculadas em novas turmas de educação infantil em escolas públicas ou con-

veniadas com o poder público que ainda não estejam computadas no Fundeb.
Os beneficiários do programa são as crianças matriculadas em novas

turmas de educação infantil de escolas públicas ou de instituições comunitá-

rias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, desde que conveniadas
com o poder público.
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Só poderão ser cadastradas no Simec novas turmas

cujas matrículas não foram consideradas no cálculo do Fundeb.

Recursos
Para solicitar a participação no programa, é necessário cadastrar a nova

turma de educação infantil no Simec. Após a avaliação do MEC, o recurso é liberado e transferido.

Os valores transferidos são divulgados publicados
Diário Oficial da União (DOU).

Os recursos podem ser utilizados para a manutenção e o desenvolvi-

mento da educação infantil definidos no art. 70 da LDB.

Prestação de contas
Deve ser enviada até 30 de junho do ano subsequente ao do recebimento

dos recursos, via SiGPC. Na prestação, é obrigatório constar o parecer do Con-

selho de Acompanhamento e Controle Social (CACS), enviado pelo Sistema de

Gestão de Conselhos (Sigecon), em até 60 dias após o envio das informações
pelo Município.
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Consulte a legislação que ampara o programa

e garante o recebimento e a correta execução
dos repasses do programa dele:

• a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012
(acesse pelo QR code);

• a Resolução nº 16, de 16 de maio de 2013
(acesse pelo QR code).

5.4.4 Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação
Infantil
Em vigor desde 2011, o Programa garante apoio financeiro para ma-

nutenção de estabelecimentos (com novas turmas) construídos com recursos
do ProInfância.

O ProInfância foi instituído pela Resolução
6/2007 com a finalidade de garantir o acesso de

crianças a creches e pré-escola e para melhorar

a infraestrutura da rede de educação infantil.
Para ser atendido pelo programa, o Município
precisará inseri-lo no PAR.

Da mesma forma que ocorre no Programa de Apoio a Novas Turmas

de Educação Infantil, podem solicitar apoio financeiro para novos estabelecimentos somente os Municípios que possuem novas matrículas na educação
infantil que ainda não tenham sido computadas no cálculo do Fundeb. Nesse
programa, os beneficiários são estudantes:
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• matriculados em novas turmas e em novos estabelecimentos de
educação infantil (rede pública);

• que estejam em plena atividade;

• que não contem para o cálculo do Fundeb.

Adesão
A adesão ao programa só pode ser feita se o Município estiver com, no

mínimo, 90% da obra da unidade do ProInfância executada e comprovada no
Simec. A partir daí, é preciso fazer a solicitação no próprio sistema.

Para garantir o cadastramento correto no Simec,

devem ainda ser informados o endereço da unidade

escolar, o início do funcionamento, o código Inep e

a quantidade de crianças atendidas na creche e na
pré-escola e, ainda, quantas estão matriculadas no
período integral e quantas no parcial.

A publicação dos Municípios contemplados e dos valores transferidos

será feita no Diário Oficial da União. Esses recursos podem ser utilizados para

a manutenção e o desenvolvimento da educação infantil, cujas ações estão
definidas no art. 70 da LDB.

Prestação de contas
Deve ser enviada até 30 de junho do ano subsequente ao do recebimen-

to dos recursos, no campo “Contas Online” do SiGPC e deve conter o parecer
conclusivo CACS do Município.

Consultar a legislação que ampara o programa e garante o recebimento e a correta execução dos repasses dos programas:

- Lei 12.499, de 29 de setembro de 2011;
- Resolução 15, de 16 de maio de 2013.
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Compreender o funcionamento e as atualizações nas legislações das

transferências federais é o ponto-chave para que os gestores municipais es-

tejam preparados para captar, com eficiência, os recursos a que os estudantes
do seu Município têm direito.

Acompanhe a página da CNM para ficar sempre por

dentro dos programas federais abordados nesta cartilha e de todos os outros.

5.5 Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
Na legislação brasileira, o controle social é considerado um dos princi-

pais mecanismos de atuação da sociedade no acompanhamento das políticas

públicas para a educação e estão previstos vários conselhos de acompanhamento e controle social, os quais assumem responsabilidades e papéis distintos.

De acordo com o art. 33 da Lei 14.113/2020 o acom-

panhamento e o controle social sobre a distribuição,

a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb
e de programas federais serão exercidos, perante

os respectivos governos, no âmbito da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
conselhos instituídos especificamente para esse fim.

Os conselhos do Fundeb e da Alimentação Escolar possuem competên-

cias definidas em leis federais, quais sejam: acompanhar e fiscalizar a aplica-

ção dos recursos recebidos à conta do Fundeb e do Pnate, no caso do Conselho
do Fundeb, e do Pnae, no caso do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), de-
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vendo emitir pareceres conclusivos sobre as contas apresentadas na execução
desses recursos. Entenda mais sobre esses conselhos nos tópicos seguintes:

5.5.1 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb
(Cacs-Fundeb)
O Cacs-Fundeb é um colegiado cuja função principal é proceder ao

acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a

aplicação dos recursos do Fundeb, no âmbito, neste caso, da esfera municipal
na forma prevista pela Lei 14.113/2020.

A Lei do Fundeb dispõe sobre a obrigatoriedade da

instituição de conselhos para acompanhamento da
aplicação dos recursos do fundo. Esses conselhos
não geram recursos, e o controle a ser exercido pelo

Conselho do Fundeb é o controle direto da sociedade,

por meio do qual se abre a possibilidade de apontar,
às demais instâncias, falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem

as providências que cada caso venha a exigir. Todos
os Municípios devem assegurar o funcionamento
do Cacs-Fundeb.

Este colegiado não é uma unidade administrativa do governo, assim,

sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos

da administração pública local. O Poder Executivo deve oferecer ao Conselho

o necessário apoio material e logístico, disponibilizando, se necessário, local
para reuniões, meio de transporte, materiais de escritório, equipamentos,

cartilhas e outras publicações etc., de forma a assegurar a realização periódica das reuniões de trabalho, garantindo assim condições para que o colegiado

desempenhe suas atividades e efetivamente exerça suas funções na forma
prevista pela nova lei.
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Importante destacar que o trabalho dos conselhos do Fundeb soma-se às

funções das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública.

O Conselho do Fundeb também:

• analisa as prestações de contas para acompanhar
a execução dos recursos federais transferidos à
conta do Pnate;

• verifica os registros contábeis e os demonstrati-

vos gerenciais relativos aos recursos repassados,
responsabilizando-se pelo recebimento e pela
análise da prestação de contas desse programa,

e encaminha ao FNDE o demonstrativo sintético

anual da execução físico-financeira acompanhado
de parecer conclusivo;

• além disso, também notifica o órgão executor do
programa e o FNDE quando houver ocorrência
de eventuais irregularidades na utilização dos
recursos.

Entretanto, esse conselho não é uma instância de controle, mas sim de

representação social, não devendo, por conseguinte, ser confundido com o
controle interno, executado pelo próprio Poder Executivo, nem com o controle

externo, executado pelo Tribunal de Contas na qualidade de órgão auxiliar do
Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle a ser exercido pelo Cacs-Fundeb é o controle direto da socie-

dade, por meio do qual se abre a possibilidade de apontar, às demais instâncias,
falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, a fim de que as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais adotem as providências
que cada caso venha a exigir.

O conselho do Fundeb deve ser criado por ato legal, pelo chefe do Poder

Executivo municipal. A indicação dos membros é realizada em eleição pelos

segmentos sociais dos professores, pais, estudantes, diretores de escolas etc.
Para cada membro titular, deverá ser escolhido um suplente, para possíveis
substituições.
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A composição do Conselho do Fundeb é estabelecida de acordo com

artigo 34, inciso IV conforme previsto na Lei 14.113/2020. O mandato dos

conselheiros será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e

terá início em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular
do Poder Executivo, conforme estabelecido no artigo 34, § 9º da mesma lei.

De acordo com a instância, a composição se dará da forma apresentada no
quadro abaixo:

Quadro 8 – Composição e representação nos
Conselhos do Fundeb em âmbito municipal
Âmbito

Quantidade

Municipal

Descrição (Representantes)

2

representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo
menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;

1

representante dos professores da educação básica pública;

1

representante dos diretores das escolas básicas públicas;

1

representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

2

representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

2

representantes dos estudantes da educação básica pública,
sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Fonte: Lei 14.113/2020 – elaboração área técnica de Educação CNM, 2020.

Dentre as atribuições dos Conselhos do Fundeb, estão:
• acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos do Fundeb;

• supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;

• supervisionar a realização do censo escolar anual;

• instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas
ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado

ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento
do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
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• acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es-

colar, verificando os registros contábeis e os demonstrativos geren-

ciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo
recebimento e análise da prestação de contas desses programas,

encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execu-

ção físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo. Além de
notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando houver
ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos.

O Conselho não é gestor ou administrador dos recur-

sos do Fundeb, seu papel é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação ao recebimento
ou mesmo em relação a sua aplicação na educação
básica pública.

Para o funcionamento do Conselho do Fundeb, é preciso eleger seu pre-

sidente e vice, assim como elaborar seu regimento interno.

O representante do Poder Executivo não poderá ocupar a presidência do Conselho.

No entanto, é de suma importância que o regimento interno seja ela-

borado para definir os procedimentos e os critérios de funcionamento do

Conselho. Se o presidente do Conselho renunciar à presidência ou, por algum
motivo, ele se afastar do Conselho definitivamente antes de o mandato se encerrar, caberá ao colegiado decidir:
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• manter o vice no exercício interino da presidência, até que se cumpra o restante do mandato do titular;

• ou efetivá-lo na presidência do conselho, indicando consequentemente outro membro para ocupar o cargo de vice.

De acordo com a nova lei de regulamentação do Fundeb, os conselhos

dos Fundos não contarão com estrutura administrativa própria; cabe à União

e aos Municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas para
o bom funcionamento do conselho.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

disponibilizarão em sítio na internet informações
atualizadas sobre a composição e o funcionamento
dos respectivos conselhos, incluindo:
I.

nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;

II. correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;

III. atas de reuniões;

IV. relatórios e pareceres;

V. outros documentos produzidos pelo conselho.

Fiscalização e Prestação de Contas
A Lei do Fundeb determina que a aplicação dos recursos do Fundo esteja

sujeita à fiscalização e ao controle interno da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios e ao controle externo exercido pelos Tribunais de
Contas da União, dos Estados e dos Municípios. Os gestores municipais devem
observar as orientações que os tribunais de contas elaboram com instruções

relacionadas à forma, à frequência e aos meios utilizados para apresentar a
prestação de contas.

O Ministério Público, mesmo que não seja responsável de forma especí-

fica pela fiscalização do Fundeb, atua na garantia dos direitos educacionais que

o Fundeb objetiva assegurar em relação à educação básica pública, gratuita e
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de qualidade. Os Conselhos e os Tribunais de Contas apontam as irregularida-

des, e com isso o Ministério Público federal e o estadual adotam providências
junto ao Poder Judiciário.

A Lei federal estabelece a obrigatoriedade dos Entes federados de pres-

tarem contas dos recursos, oportunidade em que o Município demonstra e
comprova a correta utilização dos recursos.

A prestação de contas do Município se dará mensalmente ao Conselho

de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, mediante apresentação de
relatórios gerenciais sobre o recebimento e emprego dos recursos do Fundo,
conforme estabelecido nos moldes da nova lei.

O FNDE publicou a Resolução 10/2020 em que es-

tabelece que os conselhos do CAE e Cacs-Fundeb
realizem a análise das prestações de contas dos respectivos programas, por meio do Sigecon.

Essa resolução é um ato normativo que se refere

ao período de calamidade pública; portanto, está

restrita a determinado exercício. As instruções da
Portaria destacam:

• prorrogar o prazo para os Conselhos de Alimentação Escolar e Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social – Fundeb, enviarem, por meio
do Sigecon, os seus pareceres sobre as prestações de contas ao FNDE;

• o novo prazo-limite para o envio dos pareceres dos Conselhos será de
sessenta dias após a conclusão do prazo para o envio das prestações
de contas.

Todos os Conselhos do Fundeb devem ser cadastrados por meio do

sistema informatizado de gestão de conselhos disponibilizado no site FNDE.

As secretarias de educação ou órgãos equivalentes dos Municípios receberão
as senhas fornecidas pelo FNDE e são as responsáveis pelo cadastramento e
atualização dos dados do Conselho e de seus integrantes junto ao sistema.
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O Sistema Cacs-Fundeb se destina às Secretarias de
Educação dos Estados e Municípios, que devem ca-

dastrar o respectivo Conselho do Fundeb e atualizar
as informações sempre que houver alguma alteração

na composição do colegiado, bem como aos órgãos
de controle e sociedade civil, para consulta.

Acesso pelas secretarias de educação ocorre por meio
de senha fornecida pelo Atendimento Institucional
do FNDE (0800 616161).

Para consulta aos dados dos Conselhos do Fundeb,
acesse em Consulta Cadastro de Conselhos do Fundeb e no Relatório de Extração de Dados de Conselho.

Entenda o processo de criação, nomeação e operacionalização do Ca-

cs-Fundeb:

Figura 9 – Conselho do Fundeb

Fonte: Comunicação CNM/Elaboração Marco Melo.
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5.5.2 Conselho de Alimentação Escolar (CAE)
O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um colegiado deliberativo,

composto por representantes do Executivo e da sociedade, com mandatos de
quatro anos e a atribuição de fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos

à conta do Pnae e de zelar pela qualidade dos produtos, desde a compra até a
distribuição nas escolas.

A atuação do conselho é de fundamental importância para o funciona-

mento correto do Pnae e, consequentemente, para que seus objetivos sejam
alcançados.

O CAE permanece com sua função de órgão colegiado de caráter fis-

calizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, e fica mantida sua
composição conforme definida em normas anteriores.

A Resolução 6, de 8 de maio de 2020, do Conselho

Deliberativo do FNDE, com seus oito anexos, dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A Resolução fixa o prazo até o dia 1º de janeiro de 2021 para

os Entes federados se adequarem às alterações nela
estabelecidos.

A Composição do CAE é estabelecida no art. 43 da Resolução CD/FNDE

06/2020, conforme quadro abaixo:
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Quadro 9 – Composição e representação do CAE
Quantidade

Descrição (Representantes)

1

representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado.

2

representantes dentre as entidades de trabalhadores da educação e de
discentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata.

2

representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino a qual
pertença a EEx, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e
Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata.

2

representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em
assembleia específica para tal fim, registrada em ata.

Fonte: Resolução CD/FNDE nº 6/2020 – Elaboração área técnica de Educação CNM, 2020.

As regras para acompanhamento e fiscalização da

aplicação dos recursos do Pnae não tiveram alterações significativas. Sobre o CAE, as principais alterações feitas pela Resolução 6/2020 são as seguintes:
I. vedadas as indicações do ordenador de despesas,

do coordenador da alimentação escolar e do nutricionista responsável técnico (RT) das EEx para composição do CAE (art. 43, § 6º);

II. no caso de substituição de Conselheiro do CAE, encaminhamento ao
FNDE, no prazo de 20 dias úteis, das cópias dos documentos relativas
a essa substituição (art. 43, § 15);

III.

possibilidade de destituição de membro representante do

Poder Executivo por decisão do próprio Executivo ou por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CAE, em razão do
descumprimento do Regimento Interno de cada Conselho, desde

que aprovada em reunião convocada com esta pauta específica
(art. 43, § 16).

Acesse Nota Técnica da CNM 35/2020 e entenda as mudanças.
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O CAE tem por competência acompanhar e fiscalizar a aplicação dos

recursos recebidos à conta do Pnae, além de assumir a responsabilidade de
emitir parecer conclusivo sobre as contas apresentadas, aprovando ou reprovando a execução dos programas.

Os representantes de todos esses segmentos sociais devem ser indi-

cados por suas entidades, como sindicatos docentes, associações estudantis,

associações de pais e mestres ou entidades similares. Ou seja, não pode o Executivo indicar tais representantes.

Em Municípios maiores, com mais de 100 escolas, o CAE poderá ter até

três vezes esse número mínimo de conselheiros, mantida a proporcionalidade

definida na lei. Em regra, os membros titulares do CAE devem ter um suplente
do mesmo segmento representado e seu mandato é de quatro anos, podendo
ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

São atribuições do CAE as competências previstas no art. 19 da Lei

11.947/ 2009:

• acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas
na forma do art. 2º da Lei;

• acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar;

• zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições
higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;

• receber o relatório anual de gestão do Pnae e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.

Se o CAE não estiver constituído, ou apresentar pendências não sa-

nadas, ou se o conselho não apresentar a prestação de contas dos recursos

recebidos à conta do Pnae, o FNDE poderá suspender o repasse dos recursos
desse programa. A atuação do conselho é de fundamental importância para

o funcionamento correto do Pnae e, consequentemente, para que seus objetivos sejam alcançados.

O CAE Virtual é um sistema virtual que tem por finalidade atualizar

informações cadastrais dos Conselhos de Alimentação Escolar e seus membros titulares e suplentes.
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1. O acesso ao CAE Virtual é fornecido ao representante da Entidade Executora, responsável pelo ca-

dastro dos membros do Conselho de Alimentação
Escolar, conforme prevê o § 9 do art. 43 da Resolução
CD/FNDE 06/2020, apenas para o cadastro de um
novo mandato do CAE.

2. O cadastramento on-line dos conselheiros no siste-

ma CAE Virtual não garante a validação do conselho.
Para isso, os documentos necessariamente devem ser

enviados, pelos Correios, ao FNDE/CGPAE (Coorde-

nação-Geral do Programa Nacional da Alimentação
Escolar), para análise e validação.

3. Renovação do CAE: a eleição dos membros do CAE deve seguir
procedimentos democráticos de escolha, por meio de assembleias

específicas para tal finalidade. Para tanto, é necessário que a Enti-

dade Executora, antes do fim do mandato do conselho, faça ampla
divulgação da renovação do conselho, convidando para participar

do processo todas as entidades que possam vir a contribuir com a
alimentação escolar do Município, Estado ou Distrito Federal.

Acesse o sistema CAE Virtual pelo QR code e acompanhe todos
os passos.

Parecer do CAE – Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon)
O Sistema de Gestão de Conselhos destina-se ao CAE e tem por objetivo

contemplar que esse conselho possa efetuar parecer conclusivo sobre a prestação de contas do Pnae e de suas Entidades Executoras. No sistema, poderão

ter acesso aos dados informados por gestores no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC).

É importante destacar que após análise realizada pelos conselheiros

no sistema, é necessário preencher o questionário de acompanhamento da
gestão do programa e, assim, proceder o apontamento da conclusão no parecer conclusivo.
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I. O acesso ao Sistema Sigecon é realizado apenas pelo

presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Para
ter acesso, o presidente do CAE precisa estar devida-

mente cadastrado no Sistema CAE Virtual do FNDE.
II. O acesso ao Sigecon ocorre por meio do link.

III. Caso seja o primeiro acesso ao sistema, o presi-

dente do CAE deverá informar o seu CPF e em seguida
clicar em ‘Primeiro Acesso’.

IV. Após a confirmação dos dados pessoais do presidente do CAE,

o Sigecon gera a senha automaticamente pelo próprio Sistema. O
FNDE não gera ou envia senha por e-mail para acesso ao Sigecon.
Dúvidas, consulte o manual para primeiro acesso ao Sigecon.

5.6 Prestações de Contas
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 70, parágrafo único, que

prestar contas é responsabilidade de “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária” (BRASIL, 1988).

De igual forma, o art. 48 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) deter-

mina que sejam asseguradas a transparência e a divulgação ampla das contas
públicas, tanto dos planos e orçamentos, como dos relatórios de prestação de
contas e relatórios técnicos.

A prestação de contas contribui para o princípio da publicidade, inscri-

to no art. 37 da Constituição Federal de 1988, cujo objetivo maior é garantir a
transparência na gestão pública.

Desde 2012, o FNDE implantou novo procedimento de prestação de con-

tas para o processamento on-line de todas as fases relacionadas ao protocolo de
prestação de contas dos recursos repassados por esta autarquia. Atualmente,
a comprovação do uso dos recursos repassados, seja de transferências legais

ou voluntárias, deve ocorrer por intermédio do SiGPC, cujo processamento
dos dados é feito por meio eletrônico, de uso obrigatório.
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A Secretaria de Educação do Estado ou Mu-

nicípio deve enviar a prestação de contas ao
SiGPC, acessado por meio do endereço eletrônico www.fnde.gov.br/sigpc, e o Conselho de
Alimentação Escolar deverá emitir o seu pa-

recer conclusivo por intermédio do Sigecon,
acessado por meio do QR code.

Todos os Entes públicos e entidades filantrópicas que receberem re-

cursos federais deverão elaborar e enviar os documentos relativos à aplicação

dos recursos federais. Nesse caso, estão incluídos programas como o Pnae e o

Pnate, bem como o ProInfância, Caminho da Escola ou qualquer outro recurso
federal solicitado no PAR e repassado aos Municípios.


Prazos para prestação de contas

As prestações de contas devem ser apresentadas no ano subsequente

ao do recebimento dos recursos, observando-se os prazos estabelecidos pela
legislação específica de cada transferência. Confira alguns desses prazos:
Figura 11 - Prazos para Prestação de Contas
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) – 15 de fevereiro
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) – 28 de fevereiro
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – 31 de abril
Demais transferências voluntárias (ex.: ProInfância) – Prazo definido nos respectivos convênios
Fonte: FNDE/2020.

Especificamente no ano de 2021, em razão da pandemia causada pela

Covid-19, com um cenário emergencial inteiramente novo, será exigido dos

gestores municipais do país grande atenção à execução das políticas e dos
programas, especialmente em relação aos prazos para o envio de prestação
de contas de programas e ações educacionais.
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Por conta da situação de excepcionalidade, o FNDE prorrogou o prazo

de prestação de contas de diversos programas e ações educacionais.

Para realizar a prestação de contas referente ao exercício de 2019, conforme estabelece a Resolução do

FNDE 10/2020, gestores estaduais, municipais e
distritais terão o prazo de 60 dias após o fim do esta-

do de calamidade pública, de acordo com o Decreto
Legislativo 6, de 20 de março de 2020, com efeitos
até 31 de dezembro de 2020.

As prestações de contas devem ser enviadas por meio do Sistema de Ges-

tão de Prestação de Contas do FNDE (SiGPC – Contas Online). Cabe aos gestores

encaminharem ao FNDE informações sobre a execução dos recursos recebidos
em 2019. Dos seguintes programas listados no quadro abaixo:
Quadro 10 – Programas e ações educacionais
atendidos pela Resolução 10/2020
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate)
Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil
Programa de Apoio a Novos Estabelecimentos de Educação Infantil
Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos (Peja)
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Campo – Saberes da Terra, edição
especial, e ProJovem Urbano)
Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
Recursos abrangidos pela Resolução CD/FNDE 11, de 18 de maio de 2018, executados pelas entidades
Fonte: Resolução 10/2020. Elaboração área técnica de Educação da CNM, 2020.
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A prestação de contas relativa ao exercício de
2020 deverá ser apresentada no ano subsequente ao do recebimento dos recursos, isto é, observando os prazos estabelecidos pela legislação

específica de cada transferência. É necessário
que os gestores estejam atentos às orientações

indicadas pelo FNDE sobre a prestação de contas a fim de não perderem os prazos e sofrerem prejuízos, uma vez que nos últimos anos
tem sido recorrente a prorrogação do prazo de
prestação de contas. Acompanhe no QR code.

Consequências da não apresentação da prestação de contas
A omissão na prestação de contas pode trazer duas sérias consequências

ao Município: a primeira é o impedimento do Município de receber transferências voluntárias da União e a segunda é a instauração de Tomada de Contas
Especial, conforme estabelece a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) 1/1997.

5.7 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em educação (Siope)
O Siope é um sistema eletrônico gerenciado pelo FNDE, responsável

pelo acesso público às informações sobre os orçamentos de educação da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal sobre a aplicação da receita
constitucionalmente vinculada à educação, ou seja, dados relativos aos gastos
com MDE, referentes ao ano anterior.

Com objetivo único de informar à sociedade sobre quanto é investido

efetivamente em educação por Estados, Municípios e o DF, o Siope fortalece
os mecanismos de controle social dos gastos em MDE e, assim, contribui para

garantir maior efetividade e eficácia das despesas públicas em educação, além
de, em última instância, contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados à sociedade.
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A implantação desse sistema tem grande importân-

cia para os gestores educacionais dos Estados e dos
Municípios. Entenda por que:

• auxilia os gestores no planejamento das ações,

fornecendo informações atualizadas sobre as
receitas públicas e os correspondentes recursos
vinculados à educação;

• os indicadores gerados pelo Siope vão assegurar
ainda maior transparência da gestão educacional;

• e poderá subsidiar a definição e a implementação de políticas de fi-

nanciamento orientadas para a promoção da inclusão educacional,
da igualdade de oportunidades, da equidade, da efetividade e da qualidade do ensino público.

Conforme a Portaria Interministerial 424/2016, combinada com o art.

165, parágrafo 3º, da CF/1988 e art. 52 da LRF – foram estabelecidos os prazos para transmissão e publicação dos dados do Siope em até 30 dias após o
encerramento de cada bimestre.

A não transmissão acarreta a situação de irregularidade e por conse-

quência, o Município será inserido no Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias (Cauc), impossibilitando a liberação de recursos
da União e a celebração de novos convênios com órgãos federais.

Em cumprimento ao acordo de Cooperação Técnica 2/2017, o Módulo

de Acompanhamento e Validação (MAVS) do Siope, esse Módulo tem como
principal função dar transparência ao Siope, facilitando o acompanhamento

pelos gestores e órgãos envolvidos da transferência e da execução dos recursos.
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As informações transmitidas no Siope devem
ser validadas no Módulo de Acompanhamento e Validação do Siope (MAVS) para assegurar
maior transparência na aplicação dos recursos

do Fundeb e acompanhamento pelos gestores
e órgãos de controle externo e conselhos do

Fundo. Acesse o QR code: MAVS e Siope – MAVS.

Participam, diretamente, o secretário de Educação e o presidente do

Cacs-Fundeb, na avaliação e na confirmação das informações prestadas pelos

Municípios junto ao Siope. Os dados devem estar contidos no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), no caso do secretário de Educação, e
no Relatório Demonstrativo do Fundeb, no caso do presidente do Cacs-Fundeb.

O processo contido no MAVS inicia-se com a
participação do secretário (a) de Educação do

Ente federado ou (do responsável pelo órgão
educacional equivalente), que, por sua vez, confirmará todas as informações de receitas e des-

pesas voltadas para a educação básica pública,
contidas no Anexo VIII - Relatório Resumido
da Execução Orçamentária (RREO), (Demons-

trativo das Receitas e Despesas com MDE), pro-

duzido pelo sistema Siope, com base nos dados
informados. Veja mais detalhes sobre estes
procedimentos disponível pelo QR code.

Como obter senha de acesso ao sistema
Se o Município ainda não possui senha, deve enviar ao FNDE o cadastro

do secretário municipal de Educação ou do gestor responsável pelas informações educacionais de seu Município.
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A solicitação da senha de transmissão de dados ao

Siope (na hipótese de extravio ou bloqueio) se dá

mediante solicitação do secretário(a) de Educação
do Ente governamental (ou responsável por órgão

equivalente), na condição de gestor dos recursos da

educação, na forma do disposto no art. 69, § 5º, da Lei
9.394/1996, que deverá apresentar ofício ao FNDE,
observando as orientações seguintes:

• o ofício deve ser lavrado em papel timbrado do Ente governamental,
assinado pelo secretário(a) de Educação (ou responsável por órgão

equivalente), com indicação clara do nome completo, cargo, número
do CPF e correio eletrônico (e-mail) do signatário do ofício;

• o ofício deve ser encaminhado por meio do sistema Fale Conosco do
Siope, disponível em https://www.fnde.gov.br/siopefaleconosco/index.php/publico;

• a solicitação de senha deve ser registrada com o assunto “Senha de
transmissão”;

• a senha será enviada para o e-mail indicado no ofício.

Implicações pela não inserção e atualização permanente de dados
Não basta só cumprir o prazo, é preciso comprovar a utilização dos 25%

da receita resultante de impostos em educação. Nesse caso, o Município continuará a receber os recursos para a educação a que tem direito.

Se não cumprir o prazo para envio das informações

ou se não comprovar a aplicação de 25% dos impostos em despesas com MDE, o Ente federado passa à
condição de inadimplente e, por consequência, ficará

inserido no Cauc. Por isso, ficará impedido de receber

repasses de transferências voluntárias e de celebrar
novos convênios com órgãos federais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tantas mudanças, é preciso que os gestores, neste novo ciclo

que se inicia, se aprofundem nos temas abordados na cartilha como forma de
enfrentar os novos desafios e de manter a boa gestão e o pleno funcionamento
das políticas públicas em educação.

Por este motivo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), sem o

intuito de esgotar todas as temáticas pertinentes à educação municipal, con-

solidou neste documento as principais normas, princípios, leis e regulamentos
no âmbito da educação municipal em sentido amplo para subsidiar legalmente
os gestores públicos no bom desempenho de suas funções.

Nesse sentido, o estudo da cartilha e o aprofundamento dos temas aqui

tratados é essencial para a correta gestão e aplicação dos recursos financeiros

vinculados à educação e ainda para a promoção do desenvolvimento nos Municípios e melhoria das políticas e serviços públicos brasileiros.

Compartilhamento de boas práticas

Acesse o Conteúdo Exclusivo no Portal da

CNM e conheça boas práticas ou inclua uma
nova boa prática do seu Município! Participe
e compartilhe o conhecimento local. Acesse
pelo QR code.
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