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NOTA TÉCNICA Nº 32/2021 

Brasília, 08 de outubro de 2021 

ÁREA: Contabilidade e Educação 

TÍTULO: Estratégias para Atingir os Percentuais de Aplicação em Educação - Gasto Mínimo, 
Qualidade Máxima 

INTERESSADOS: Municípios; Gestores públicos; Contadores; Gestores de educação 

RESUMO: a presente Nota Técnica apresenta apresentar estratégias e boas práticas para 
garantir o cumprimento dos percentuais mínimos em educação. 

PALAVRAS-CHAVE: 25% em educação; 70% do Fundeb; LC 173/2020 

 

ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO: GASTO 
MÍNIMO, QUALIDADE MÁXIMA 

Com a finalidade de apresentar estratégias e boas práticas para garantir o cumprimento dos 
percentuais mínimos em educação, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) elaborou o 
presente documento que destaca estratégias para aplicação dos recursos em educação. 

Importa destacar que o investimento mínimo em educação não pode considerar somente a 
aplicação de um percentual de receita, mas também um conjunto de obrigações legais a 
serem observadas e cumpridas pelo gestor. 

É a Constituição Federal que estabelece a aplicação mínima obrigatória de parcela dos 
impostos e transferências que deve ser aplicada em educação (art. 212). 

● Estados, Distrito Federal e Municípios: percentual mínimo de 25% decorrentes da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em 
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  

● União: mínimo de 18%. 

Desses recursos, o Fundeb representa uma subvinculação direcionada às ações de 
manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, sendo: 
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Ressalta-se que os 50% do VAAT referem-se aos recursos globais da complementação da 
União, mas esse percentual pode variar nos Municípios. É preciso que cada gestor se atente 
para a correta aplicação dos recursos e, ainda, do percentual mínimo a ser aplicado por cada 
Município na educação infantil (creches e pré-escolas), divulgados pelo FNDE na Portaria/Inep 
276, de 21/7/2021 

 

 

Consulte, ainda, as estimativas totais do Fundeb clicando  aqui. 
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ESTRATÉGIAS 

As receitas destinadas à educação devem ser utilizadas em ações consideradas como de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que estão definidas no art. 70 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) 9.394/1996. Por sua vez, o art. 71 da LDB indica o que não são 
consideradas despesas com MDE. 

 

Além das condições legais para aplicação em MDE, a CNM elencou algumas estratégias 
(opcionais e obrigatórias) para serem adotadas pelo gestor com vistas ao correto 
investimento e alcance dos limites mínimos constitucionais (25% de impostos e transferências 
e 70% do Fundeb). 

 

Obrigatórias 

1- Investimentos na área de atuação prioritária 

2- Atendimento ao que pode em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 

3- Observância do que não pode em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino  

4- Remuneração dos profissionais da educação e os 70% do Fundeb 

5- Observância do conceito de remuneração 

6- Atenção ao que é considerado despesas de capital 

 

Opcionais  

7- Planejamento de Execução baseada na estimativa de arrecadação 

8- Revisão da contribuição previdenciária patronal 

9- Recomposição dos cargos em vacância após edição da LC 173/2020 

10- Observação da política de cobrança de taxas bancárias nas contas do Fundeb 
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11- Realização de desdobramento de carga horária de professores e/ou remuneração de 
atividades extraordinárias (hora extra) 

12- Pagamento de gratificações por função gratificada garantidas antes da pandemia  

13- Aquisição de materiais permanentes para Educação 

14- Reforma e construção de escolas e creches 

15- Ressarcimento e reexecução de despesas glosadas no período 

16- Pagamento de 13º salário e férias 

17- Cuidado com as Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) 

18- Inscrição de Restos a Pagar Processados com lastro  

19- Parcela do recurso diferido do Fundeb  

 

Recomenda-se que, na prática, o gestor tenha alguns cuidados relacionados às estratégias 
acima listadas. 

1- Investimentos na área de atuação prioritária 

O gestor deve lembrar que os recursos da receita de impostos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecidos pela Constituição, 
devem ser aplicados pelos Municípios unicamente na educação infantil e no 
ensino fundamental, que constituem sua área de atuação prioritária. 

 

2- Atendimento ao que PODE em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Os recursos do Fundeb e dos 25% devem ser aplicados em: 

● Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e 
demais profissionais da educação 

● Aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos  

● Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 
ensino 

● Estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da 
qualidade do ensino 

● Aquisição de material didático escolar 

● Concessão de bolsa de estudo 

● Manutenção de programas de transporte escolar 
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● Atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino 

● Amortização e custeio de operações de crédito 
destinadas a atender o disposto acima 

 

3- Observância do que NÃO pode em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Os recursos do Fundeb e dos 25% NÃO podem ser usados em: 

● Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica 

●  Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar 

●  Pessoal docente e demais trabalhadores com desvio de função 

●  Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial 
desportivo ou cultural 

● Pesquisa não vinculada à instituição de ensino 

●  Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares 
ou civis, diplomáticos 

 

4- Remuneração dos Profissionais da educação e os 70% do Fundeb 

O mínimo de 70% do Fundeb deve ser usado para remuneração de profissionais de educação. 
Para ser computado nesses 70%, é preciso considerar: 
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O conceito de profissionais da educação tem sido controverso. Saiba mais sobre a Lei 
14.113/2020, que regulamentou o Novo Fundeb, acerca da subvinculação do mínimo de 70% 
destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação, clicando aqui. 

 

5-  Observância do conceito de remuneração 

De acordo com a Lei do Fundeb (art. 26, I), é o total de pagamentos devidos aos 
profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos 
sociais incidentes. As verbas remuneratórias são, portanto, aquelas pagas pelo 
serviço prestado e que estão devidamente definidas no estatuto dos servidores 
públicos, em leis esparsas, ou no plano de cargos e salários. 

 

 

 

6- Atenção ao que é considerado despesas de capital 

Atenção ao conceito! 

Entende-se como despesa de capital as despesas que contribuem para formação ou aquisição 
de um bem de capital. Embora seja composto por outros subgrupos como as inversões 
financeiras, amortização de dívidas e transferências de capital, o grupo que mais se adéqua ao 
conceito de despesa de capital em se tratando de políticas de educação são os investimentos.  

São bens duráveis aqueles que têm pelo menos dois anos de duração, por exemplo: 
computador, carteiras, mesa, ar-condicionado, ventiladores, lousa eletrônica, equipamentos 
diversos de informática, demais bens móveis e imóveis.  

Não se considera despesas de capital remuneração de pessoal, aquisição de itens de consumo 
imediato ou reformas. 

Com base nisso, são consideradas investimentos e integrarão os 15% do VAAT todas as 
despesas em educação com a aquisição de imóveis, instalações, equipamentos, material 
permanente e demais bens que, preferencialmente, atendam um ou mais conceitos de 
durabilidade, fragilidade, transformabilidade, não perecibilidade e/ou incomparabilidade.  

Consulte aqui a Portaria 448/2002, que detalha e classifica a natureza de 
despesas: material de consumo e material permanente. 
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7- Planejamento de Execução baseada na estimativa de arrecadação 

Para evitar surpresas com um possível aumento da arrecadação de forma 
repentina e, consequentemente, uma possível dificuldade em atingir o 
percentual mínimo aplicado nos limites de educação sem que haja tempo 
hábil para os devidos ajustes, é importante que os Municípios realizem o 
planejamento da execução das despesas da educação (Fundeb e MDE) já 
contemplando o aumento da arrecadação das receitas que compõem os 
limites.  

A realidade inversa também deve ser contemplada no planejamento, 
considerando que pode ocorrer queda na arrecadação e até mesmo 

alteração de receita do Fundeb relativos a acertos financeiros 
decorrentes de ajustes a débito ou a crédito no Fundeb. 

Outro ponto importante: mesmo que o histórico do Município de exercícios anteriores 
demonstre cumprimentos dos limites da educação, isso não garante que, mantidas as 
características, haja segurança de que no exercício vigente essa situação também ocorra 
naturalmente. Pelo contrário, em 2021 houve crescimento das receitas com impacto na 
composição dos mínimos da educação, que somado ao congelamento de salários e demais 
restrições causadas pela LC 173/2020 devido ao enfrentamento da pandemia impediram 
aumento de investimentos em educação. Essa fórmula naturalmente resulta na dificuldade 
de atingir os percentuais mínimos estabelecidos constitucionalmente, podendo 
comprometer a aplicação dos recursos ao final do exercício.   

Para auxiliar nesse planejamento, a CNM sugere a consulta ao percentual realizado e às 
previsões das receitas do Fundeb e dos impostos e transferências da União que compõem 
os 25% do MDE fornecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 

8- Revisão da contribuição previdenciária patronal 

Por estratégia de caixa ou desconhecimento de algumas regras sobre o 
assunto, alguns gestores realizam o recolhimento da contribuição 
patronal da previdência com fonte distinta da educação e, dessa forma, 
deixam de considerá-la no cômputo dos limites de educação, tanto do 
Fundeb 70% quanto para a MDE no cálculo dos 25%. 

A boa prática sugerida é recolher toda a contribuição patronal sobre a 
folha da educação com a sua devida fonte de recurso, neste caso MDE  
ou Fundeb, inclusive realizando o recolhimento atrasado do exercício 
nos casos em que não foi recolhido o valor integral. 
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9- Recomposição dos cargos em vacância após edição da LC 173/2020 

Embora estejamos sob a vigência da LC 173/2020 até o final de 2021, 
que impede o aumento da despesa de pessoal, a própria norma 
também estabelece algumas excepcionalidades, como nos casos de 
reposição de cargos em vacância ou cumprimento de sentença 
judicial transitada em julgado.  

Nesse caso, a recomendação é avaliar o quadro de pessoal da 
educação no período anterior à LC 173/2020 e identificar as opções 
de reposição dos cargos vagos.  

Alerta: no caso de cargos vagos, considerar que a reposição em 
hipótese alguma poderá aumentar a despesa de pessoal 

 

10- Observar a política de cobrança de taxas bancárias nas contas do Fundeb 

É vedada a cobrança de taxas nas contas mantidas pelo fundo; no entanto, por 
desconhecimento ou imposição das instituições financeiras, essa prática ainda ocorre em 
alguns Municípios. No Banco do Brasil, por exemplo, essa isenção é estabelecida no Acordo de 
Cooperação Técnica nº 046/2018. 

 

 

Embora referindo-se muitas vezes a valores inexpressivos, é possível que a soma dos 
pagamentos realizados durante o ano represente montantes significativos para o Município. 

Nessas situações, a sugestão é encaminhar carta ao banco solicitando o cancelamento da 
cobrança de taxas nas contas do Fundeb, além de realizar o levantamento de todas as taxas já 
cobradas nas contas e proceder com o devido ressarcimento dos valores utilizando de 
recursos de fontes livres. 
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11- Realização de desdobramento de carga horária de professores e/ou remuneração de 
atividades extraordinárias (hora extra) 

 

Como já mencionado, a LC 173/2020 proíbe o aumento da despesa de pessoal 
e veda qualquer ato que venha a promover evolução desse tipo de despesas 
até o final do exercício de 2021; no entanto, se houver necessidade 
comprovável de desdobrar carga horária de professores para atender o 
aumento da demanda provocado pelo retorno às aulas presenciais, assim 
como para garantir, concomitantemente, as aulas remotas com a implantação 
de regime híbrido, e o plano de carreira possibilitar a convocação para horas 

extraordinárias, recomenda-se consultar a corte de contas a qual o Município está vinculado 
antes de efetivar esse procedimento. 

 

12- Pagamento de gratificações por função gratificada asseguradas legalmente antes da 
pandemia 

Segundo a legislação em vigor, não poderão ser concedidos aumentos ou gratificações novas 
até dezembro de 2021, porém, aquelas que 
já configuraram direito adquirido pelo 
servidor – ato jurídico perfeito – antes da 
pandemia podem ser pagas. 

A leitura a respeito da expressão 
“determinação legal anterior à calamidade 
pública” constante no art. 8°, I, da LC 
173/2020 é restritiva no sentido de afastar 
qualquer margem de subjetividade ao 
gestor para conceder direitos. Pode o gestor 
pagar o que já foi implementado como direito subjetivo do servidor antes da pandemia e não 
o que se consubstanciava como mera expectativa de direito, como por exemplo, anuênio cujo 
período aquisitivo seria completado em 21 de março de 2020 (data posterior à publicação do 
Decreto 6/2020 que reconhece o estado de calamidade pública). 

 

13- Aquisição de materiais permanentes para Educação 

As despesas realizadas na aquisição de materiais permanentes como móveis e imóveis para as 
escolas podem contribuir bastante para o cumprimento dos limites de 25% em MDE. 
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Obs.: não perca tempo! Havendo necessidade de compra de bens e equipamentos 
permanentes para as escolas ou estrutura geral da educação, comece já. Mas, observe a 
importância de uma boa gestão de compras desses bens e equipamentos 

O processo legal e burocrático desse tipo de despesa pode demorar mais para acontecer e 
não ser finalizado a tempo da execução dentro do exercício. Portanto, a fim de evitar esse 
problema, o gestor precisa agilizar o processo legal e garantir que, pelo menos, a etapa da 
despesa esteja em fase de liquidação, assim como garantir que exista saldo financeiro em 
conta bancária própria para que essas despesas estejam elegíveis para compor o mínimo 
constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Caso tenha dúvidas, volte ao item 6 e reveja o que foi dito sobre despesa de 
capital 

 

14- Reforma e construção de escolas e creches 

Despesas de capital normalmente envolvem valores mais vultosos e certamente contribuem 
muito para o atingimento do limite de gastos com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE).  

Obs.: para evitar problemas com glosas desse tipo de despesas, o gestor 
precisa ficar atento à execução das obras de construção e/ou reformas de 
edificações específicas para a área de educação. Quadras, ginásios e 
construções que não são destinadas à educação podem ser glosadas e não 
podem ser consideradas para compor o percentual dos 25% da educação.  

 

15- Ressarcimento e reexecução de despesas glosadas no período 

É muito comum acontecerem glosas de despesas não aceitas no 
cômputo da educação pelos Tribunais Contas durante o exercício, e o 
não acompanhamento sistemático desses valores pode dificultar a 
aplicação dos índices da educação. 

Para melhor gerenciar essa questão e não ser surpreendido com a glosa 
de última hora, o gestor deve levantar, periodicamente, os valores 
apontados pelo Tribunal e proceder ao ressarcimento e à reexecução 
dos valores não considerados.  

Essa simples ação pode contribuir com a aplicação e evitar apontamentos do gestor no 
momento da análise das contas anuais. 
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16- Pagamento de 13º e Férias 

 

 O pagamento das verbas remuneratórias de 13º salário e Férias 
ajuda muito na composição dos limites do Fundeb 70%, porém 
muitas vezes o planejamento e a gestão na aplicação desses 
montantes não comportam o controle de caixa necessário dentro 

do exercício, ou mesmo a geração de restos a pagar sem saldo. 

Dessa forma, tem-se como boa prática que o gestor planeje e execute os valores de 13º 
salário e Férias por competência e, quando possível, liquide na íntegra no próprio exercício 
corrente. Em situações em que não se consiga pagar dentro do ano, deve-se proceder com a 
inscrição devida dos restos a pagar processados (despesa liquidada) a fim de garantir o lastro 
financeiro em conta bancária específica. 

Como usualmente as férias dos professores são concedidas no mês de janeiro – o qual 
fatalmente este ano será o mais afetado –, para garantir a aplicação do limite de 70% do 
Fundeb, recomenda-se que, no intuito de garantir que as despesas integrem o cômputo dos 
limites nesse exercício, sejam apropriadas (liquidadas) as folhas de férias e 13º ainda no mês 
de dezembro 2021, deixando apenas a fase do pagamento e usufruto efetivo para janeiro do 
próximo ano. 

 

 

Uma vez que os servidores já cumpriram as condições para terem garantidos seus 
direitos às férias, completando seu período aquisitivo por já terem trabalhado por 12 

meses, fica legalmente autorizado o registro por competência de suas férias, pois já é obrigação 
do Município a sua liquidação e posterior pagamento. 

 

17- Cuidado com Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) 

As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) NÃO integram as despesas elegíveis para 
compor os limites de Educação. Portanto, embora bastante debatido e informado, 
muitos gestores desconhecem a regra ou tem dúvida quanto à utilização de recursos 
novos para pagar despesas de exercícios anteriores.  
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18- Inscrição de Restos a Pagar Processados com lastro  

Os restos a pagar representam despesas iniciadas mas não totalmente 
concluídas dentro do exercício que lhes deu causa, deixando para exercícios 
seguintes a sua conclusão. Com base nessa definição simples, os restos a 
pagar da educação podem compor os gastos elegíveis dos limites mínimos da 
Educação 25% e do Fundeb 70%; no entanto, essas despesas precisam ser 
inscritas com o referido lastro financeiro, em outras palavras, ter o saldo em 
conta na mesma monta do RP inscrito.  

Obs.: por sua vez, os restos a pagar não processados (não liquidados) não tiveram 
reconhecido o direito do credor e em razão disso não podem ser incluídos nos gastos elegíveis 
da educação MDE, nem mesmo do Fundeb 70%. 

 

19- Parcela do recurso diferido do Fundeb  

De acordo com a nova legislação aprovada para o novo Fundeb, até 10% dos 
recursos do Fundo (incluindo a complementação da União) poderão ser 
utilizados até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte, mediante 
abertura de crédito adicional.  

Portanto, os gestores precisam estar atentos porque as despesas a serem 
consideradas serão apenas aquelas relacionadas ao ano da execução, ou 
seja, quando se inicia a etapa da despesa pública (empenho). 

 

 

SAIBA MAIS 

● Saiba mais sobre financiamento da educação municipal: 
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14836 

● LC 173/2020 – pareceres jurídicos da CNM: 
https://www.cnm.org.br/areastecnicas/biblioteca/juridico 

 

Contabilidade/CNM  
contabilidade.municipal@cnm.org.br 

(61) 2101-6070 
 

Educação/CNM  
educacao@cnm.org.br  
(61) 2101-6069/6070 


