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ERRATA
Em razão das alterações ocorridas na legislação vigente relacionada aos temas tratados 

no Livro “Financiamento da educação e seus desdobramentos na gestão municipal”, torna-se 
importante apresentar os aspectos que necessitam ser alterados em decorrência da atualização 
dos atos normativos.

Página 29 e 30 - Acrescentar os fatores de ponderação de 2010, publicados pela Portaria no 777, de 10/08/2009:

Creche pública e conveniada de tempo parcial - 0,80; Creche pública e conveniada de tempo integral - 1,10; Pré-
escola parcial - 1,00; Pré-escola integral - 1,25; Anos iniciais – ensino fundamental urbano -1,00; Anos iniciais – ensino 
fundamental rural - 1,15; Anos finais – ensino fundamental urbano - 1,10; Anos finais – ensino fundamental rural - 1,20; 
Ensino fundamental integral - 1,25; Ensino médio urbano - 1,20; Ensino médio no campo - 1,25; Ensino médio integral e 
integrado à educação profissional - 1,30; Educação especial, indígena e quilombola - 1,20; Educação de jovens e adultos 
com avaliação no processo - 0,80; Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com 
avaliação no processo - 1,00.

Página 32 – A complementação da União ao Fundeb em 2010 beneficia os mesmos 09 Estados atendidos em 2009 
– AL, AM, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI. (Portaria nº 1.227, de 28/12/2009)

Página 54 – O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), em 2010, repassará R$ 679,1 milhões 
para atendimento de 5 milhões de alunos da rede pública residentes em área rural, com um per capita que varia entre 
R$120,73 a R$ 172,24. (Resolução nº 69/2009, de 29/12/2009)

Página 55 – No quadro sobre o Pnate, acrescentar na base legal a Resolução nº 69/2009, de 29/12/2009 (altera o 
valor per capita) e alterar o valor em 2009 para o valor do aluno transportado em 2010, de R$ 120,73 a R$ 172,24.

Páginas 60/61 – O valor per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para alunos do ensino 
fundamental e pré-escola em 2006 passou de R$ 0,18 para 0,22, valor que ficou congelado até 2009. Em 2009, o valor per 
capita do Pnae teve dois aumentos. O primeiro ocorreu em agosto com o aumento do valor da creche que passou de R$ 
0,22 para 0,44. O segundo aumento, linear para todas as etapas, ocorreu em dezembro, quando o valor per capita da pré-
escola, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos passou de R$ 0,22 para R$ 0,30 e o valor das creches, 
educação indígena e quilombola aumentou de R$ 0,44 para R$ 0,60 aluno ao dia. (Resolução nº 67/2009, de 28/12/2009)

Página 61/62 – No quadro sobre o Pnae, acrescentar na base legal a Resolução nº 67/2009 (apenas altera o valor 
per capita) e alterar o valor em 2009 para os valores da merenda escolar de 2010, de R$ 0,30 para a pré-escola, ensino 
fundamental, médio e EJA e R$ 0,60 para creche, educação indígena e quilombola.

Página 71 – Vigência do valor do piso: o valor do piso em 2009, segundo orientações da Advocacia Geral da União 
(AGU), divulgado pelo MEC foi de R$ 950,00. Em 2010, o valor atualizado deve ser baseado no crescimento do valor 
mínimo nacional – efetivamente realizado - do Fundeb de 2008 a 2009 (orientação da AGU). Porém, o valor efetivo de 
2009 só será publicado, provavelmente, em abril de 2010, fato que dificulta o cálculo do valor do piso para 2010 em 
janeiro.

Página 75 – Para 2010, o valor do piso deve ser integralizado, conforme o inciso III do art. 3o da Lei no 11.738/2008.

Página 78 - Acrescentar na nota de rodapé: Em dezembro de 2009 o PL 3776/2008 passou a tramitar no Senado 
Federal como PLC 321/2009.

Página 82 – Os critérios para solicitação dos recursos da União para complementação ao piso em 2010 ainda não 
foram definidos e divulgados pelo MEC, uma vez que os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 484/2009 tiveram 
vigência apenas para o exercício de 2009.

Na Página 83 – onde se lê “O projeto de lei em questão deve estabelecer retroatividade a 1o de janeiro de 2009”, 
leia-se “O projeto de lei em questão deve estabelecer retroatividade a 1o de janeiro de cada ano”.
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CARTA DO PRESIDENTE

Com a Emenda Constitucional no 53, de 19 de dezembro de 2006, foi 

criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), com o objetivo de 

assegurar o atendimento aos alunos de toda a educação básica. 

Com esse novo mecanismo de financiamento, algumas mudanças 

foram implementadas, desde o incremento na cesta de impostos que com-

põem o Fundeb, como no porcentual a ele destinado (20% de impostos e 

transferências de impostos), sendo a redistribuição de seus recursos basea-

da no critério da proporcionalidade das matrículas em cada rede de ensino.

No percurso da criação do Fundeb, a valorização dos profissionais 

da educação é ratificada como um de seus objetivos, em que se pretende 

assegurar o investimento nos salários e na profissionalização da carreira do 

magistério, com a definição de uma parcela mínima de 60% dos recursos 

destinada ao pagamento da remuneração de seus profissionais. Acrescenta-

se ao debate sobre o financiamento a contribuição social do salário educa-

ção e os programas educacionais federais.

São muitas as dúvidas entre os gestores municipais. Nesse cenário, 

a discussão sobre o financiamento da educação básica brasileira e seus 

desdobramentos torna-se importante na medida em que inicia-se a gestão 

municipal 2009–2012.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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O FINANCIAMENTO 
DA EDUCAÇÃO 

1. O MUNICÍPIO E A EDUCAÇÃO

1.1 As responsabilidades do Município

Com a Constituição Federal de 1988, os Municípios tiveram assegu-

rada sua autonomia com o estabelecimento de atribuições e competências, 

dentre as quais se inclui a de manter, com a cooperação técnica e finan-

ceira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 

fundamental.1 

Como o Brasil é organizado de forma federativa, cada nível de go-

verno possui diferentes responsabilidades, inclusive com relação à oferta 

da educação escolar nas diferentes etapas de ensino.

A educação infantil é função própria dos Municípios, oferecida em 

creches e pré-escolas.2

O ensino fundamental é competência de Estados e Municípios, em 

um sistema de responsabilidade compartilhada. Na oferta dessa etapa de 

ensino esses entes federados devem estabelecer formas de colaboração em 

relação à divisão proporcional de encargos, no que se refere à população 

1	 Art.	30,	VI,	da	Constituição	Federal	de	1988.
2	 	Art.	211,	§§	e	art.	8o	ao	11o	da	Lei	no	9.394,	de	20	de	dezembro	de	1996	(LDB).
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a ser atendida e aos recursos disponíveis em cada governo.3 Além disso, 

contam com a cooperação da União na assistência técnica e financeira aos 

sistemas de ensino.

Aos Estados incumbe a oferta do ensino médio, também com apoio 

do governo federal.

Além do ensino regular, os Municípios têm responsabilidade pela 

oferta da educação especial, na educação infantil e no ensino fundamental, 

e da educação de jovens e adultos, correspondente ao ensino fundamental. 

Podem, ainda, oferecer educação profissional, destinada a jovens e adultos 

trabalhadores que possuam o ensino fundamental.

Destaca-se que os Municípios não podem oferecer outro nível de 

ensino – médio ou superior – antes de atender plenamente às necessidades 

da população nos níveis de sua competência e, mesmo assim, só poderá 

fazê-lo com recursos além dos porcentuais mínimos definidos constitucio-

nalmente para a manutenção e desenvolvimento do ensino.4

1.2 A oferta da educação escolar nas redes municipais 

Comparando os dados da matrícula nos últimos 11 anos, verifica-

se que os Municípios investiram no crescimento de suas redes de ensino, 

ficando evidente a ampliação da oferta da educação infantil e o esforço da 

municipalização do ensino fundamental.

3	 Art.	10,	II,	da	LDB.
4	 Art.	11,	V,	da	LDB.



17O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

A matrícula em creches e pré-escolas passou por acentuada redu-

ção nas redes estaduais e significativa ampliação nas redes municipais em 

todo o Brasil. O número de alunos matriculados nessa etapa de ensino, em 

1996, era de 2,5 milhões e, em razão do aumento na oferta, em 2008, as re-

des municipais possuíam 4,9 milhões de alunos, um acréscimo de 95,6%.

Educação InfantIl

Matrículas nas rEdEs EstaduaIs E MunIcIpaIs – 1996 E 2008

Brasil

1996 2008

Rede	Estadual Rede	
Municipal Rede	Estadual Rede	

Municipal
No % No % No % No %

77
8.
77
7

23
,8
%

2.
49
8.
84
2

76
,2
%

12
0.
13
4

2,
4%

	4
.8
88
.4
20
	

97
,6
%

Incluídas	as	matrículas	da	educação	especial.
Fonte:	Inep/MEC.	Elaboração	CNM

No ensino fundamental, as redes municipais, em 1996, respondiam 

por 36,5% das matrículas públicas. Em 2008, a taxa de municipalização 

dessa etapa de ensino aumentou em todas as regiões brasileiras, chegando 

a 61,4% no País como um todo.
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EnsIno fundaMEntal

Matrículas nas rEdEs EstaduaIs E MunIcIpaIs – 1996 E 2008

Brasil

1996 2008

Rede	
Estadual

Rede	
Municipal

Rede	
Estadual

Rede	
Municipal

No % No % No % No %

19
.9
17
.0
02

63
,5

11
.4
47
.0
69

36
,5

	1
2.
17
0.
75
0	

38
,6
%

19
.3
30
.4
75

61
,4
%

Incluídas	as	matrículas	da	educação	especial	e	jovens	e	adultos.

Fonte:	Inep/MEC.	Elaboração	CNM

2. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2.1 Recursos vinculados para a educação

A Constituição, em seu artigo 212, caput, garante um gasto míni-

mo de recursos financeiros que o Poder Público é obrigado a aplicar em 

educação: A União tem de aplicar nunca menos de 18%, e os Estados, DF 

e Municípios, no mínimo, 25% de algumas de suas receitas em despesas 

relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Os recursos vinculados não podem ser aplicados em educação em 
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geral, mas somente em despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino (MDE). Em princípio, os recursos vinculados podem ser gastos 

em todas as etapas e modalidades de educação básica escolar. Entretanto, 

como já vimos, segundo a LDB (art. 11, V), o Município só pode aplicar 

os 25% da receita de impostos no ensino fundamental e na educação in-

fantil, e somente recursos acima desse porcentual podem ser destinados ao 

ensino médio e à educação superior, mesmo assim, se estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência. 

Os porcentuais fixados pela Constituição são “o mínimo” que os go-

vernos devem destinar ao ensino. Porcentual maior do que 25% pode ter 

sido estabelecido na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. 

Esses recursos não podem ser gastos em outras ações, como Segurança, 

Saúde ou Habitação, devendo obrigatoriamente aplicá-los em despesas 

com o ensino.

Para calcular o porcentual de recursos vinculados para o ensino, não 

se considera toda a receita prevista nos orçamentos públicos, mas apenas 

os impostos, isto é, as taxas e as contribuições não integram a base de 

cálculo dos recursos vinculados. Por outro lado, a receita resultante de 

impostos corresponde à soma dos impostos próprios e das transferências 

de impostos previstas pela Constituição, assim como dos valores da dí-

vida ativa de impostos, multas e juros de mora. No caso dos Municípios, 

incluem-se, portanto:

−	 os impostos próprios (IPTU, ISS, ITBI) e a respectiva dívida 

ativa, multas e juros desses impostos;
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−	 as transferências constitucionais recebidas da União (FPM, 

IRRF, ITR, IOF-ouro);

−	 as transferências constitucionais recebidas do Estado (ICMS, 

IPVA, IPI-Exportação). 

Também não são consideradas para o cálculo do porcentual vincu-

lado ao ensino as despesas realizadas com recursos provenientes de trans-

ferências legais (salário-educação e outros) a exemplo dos programas 

da merenda escolar, transporte escolar e dinheiro direto na escola ou de 

convênios assinados com a União e o Estado; nem tampouco as despesas 

realizadas com recursos recebidos a mais à conta do Fundeb, quando o 

Município recebe mais do que contribui.

A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), estabelece quais 

despesas podem (art. 70) e quais não podem (art. 71) ser consideradas 

como próprias de manutenção e desenvolvimento do ensino.

2.1.2 O Fundeb

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi instituído 

pela Emenda Constitucional no 53, de 19 de dezembro de 2006, e regu-

lamentado pela Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelo Decreto no 

6.253/2007 (com as alterações do Decreto no 6.278, de 29/11/2007). Sua 

implantação se deu em 1o de janeiro de 2007, por meio da Medida Provi-

sória no  339, de 28/12/2006. 
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O Fundeb copia os mesmos mecanismos que deram certo no Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori-

zação do Magistério (Fundef): subvincula recursos fiscais de Estados e 

Municípios à educação básica, redistribui esses recursos de acordo com o 

número de alunos matriculados nas redes estaduais e municipais das três 

etapas da educação básica e garante um valor mínimo nacional por aluno, 

promovendo a partilha de responsabilidades entre o governo estadual e os 

governos municipais.

O Fundeb é um de natureza contábil, no âmbito de cada Estado, que 

contempla todas as etapas e as modalidades da educação básica, com vi-

gência de 14 anos (até 2020). 

Composição do Fundeb

O Fundo é composto, basicamente, por recursos provenientes dos 

impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vin-

culados constitucionalmente e por parcela de recursos federais a título de 

complementação financeira da União. Implantado de forma gradual, em 

2009, o Fundeb constitui-se de 20% das seguintes fontes de impostos e 

transferências constitucionais:
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• Fundo de Participação dos Estados – FPE;

• Fundo de Participação dos Municípios – FPM;

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS;

•	 Compensação Financeira pela Desoneração das Exporta-

ções – LC no 87/1996 (Lei Kandir); 

• Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às ex-

portações – IPIexp;

• Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCMD;

• Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA; e

• Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Pro-

priedade Territorial Rural – ITR, relativamente a imóveis 

situados nos Municípios.

Outras transferências constitucionais, no caso dos Municípios, fe-

derais (IRRF) e os impostos próprios (IPTU, ISS e ITBI) não entram na 

composição do Fundeb.

A contribuição do Município ao Fundeb não o desobriga de aplicar 

em MDE a diferença entre o porcentual de 25% de que trata o art. 212 da 

Constituição e o porcentual destinado àquele Fundo. Além disso, também 

continua obrigatória a aplicação de 25% dos impostos que não entram na 

base de cálculo do Fundeb, ou seja, IPTU, ITBI, ISS, IRRF em MDE.
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Além desses recursos, entra na composição do Fundeb, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, com o objetivo de 

assegurar um valor mínimo por aluno/ano aos governos estadual e mu-

nicipais, no âmbito de cada Estado, em que este valor não for alcança-

do. Os valores dessa complementação encontram-se definidos pela EC no 

53/2006, com os valores de R$ 2 bilhões em 2007, R$ 3 bilhões em 2008, 

R$ 4,5 bilhões em 2009 até alcançar 10% do total dos recursos em 2010.

Os recursos do Fundo são destinados aos Estados e Municípios que 

atendem alunos da educação básica em suas respectivas redes de ensino 

público, de acordo com os dados constantes do Censo Escolar mais atua-

lizado. Para efeito da distribuição dos recursos do Fundo, as matrículas da 

educação infantil (creches e pré-escolas), ensino médio e jovens e adultos 

foram consideradas gradualmente, porém em 2009 já são consideradas no 

Fundeb a sua totalidade, tal qual o ensino fundamental regular e especial.

Também são destinatários dos recursos do Fundo os alunos matricu-

lados nas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos de educação infantil e educação especial inclusive de institui-

ções conveniadas com o Poder Público. Salienta-se que as matrículas da 

pré-escola serão consideradas apenas no período de 2008 a 2011, com base 

nos dados de matrículas do Censo Escolar de 2006.
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Quadro resumo das receitas e das matrículas

Origem das 
Receitas 2007 2008 2009 2010

ICMS,	FPE,	
FPM,	IPI-exp,	
LC	87/1996	

16,66% 18,33% 20% 20%

ITR,	IPVA	e	
ITCMD 6,66% 13,33% 20% 20%

Complementa-
ção	da	União* 2,01	bilhões 3,17	bilhões 5,07	bilhões

10%	do	total	
dos	recur-

sos

Matrículas

Ensino	Fun-
damental	
(regular	e	
especial)	+	
1/3	das	de-

mais

Ensino	Fun-
damental	
(regular	e	
especial)	+	
2/3	das	de-

mais

Toda	Educa-
ção	Básica

Toda	Educa-
ção	Básica

*	Esses	valores	e	porcentual	são	considerados	“mínimos”	e	podem	ser	superiores	ao	que	
está	especificado,	a	critério	do	governo	federal.

Os valores da Complementação são corrigidos, anualmente, pela 

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC (art. 31, § 5o). Os valores previstos na EC 53/2006 eram de: R$ 2 bi 

em 2007, R$ 3 bi em 2008 e R$ 4,5 bi em 2009.

Crédito dos recursos do Fundeb

Os recursos do Fundeb são creditados automaticamente em contas 

específicas do Fundo no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 
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(art. 16, Lei no 11.494/2007), que realizarão a distribuição dos valores de-

vidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de modo que, em 

cada mês, os depósitos sejam realizados em datas distintas, de acordo com 

a origem dos recursos. 

Os valores são creditados com a mesma periodicidade dos repasses 

das fontes dos impostos que compõem o Fundeb. Assim, nas mesmas datas 

de transferência do FPM, são creditados os recursos do Fundeb originários 

do FPM, acontecendo o mesmo com os valores provenientes do FPE, do 

ICMS, do IPIexp, do ITCMD, IPVA, ITR e recursos da Lei Kandir.

O valor da receita à conta do Fundeb, creditado mensalmente, não é 

equivalente a 1/12 do valor anual. Como a receita anual é sempre estimada 

no início de cada exercício, seu valor está sujeito a alterações e poderá so-

frer mudanças em função de novas estimativas no decorrer do ano, pois a 

receita tributária, tanto da União quanto dos Estados, pode variar.

Os repasses de recursos referentes à complementação da União têm 

os valores publicados no início de cada exercício por meio de Portaria In-

terministerial dos Ministérios da Educação e da Fazenda.

Gestão dos recursos

Em 2007, primeiro ano de implementação do Fundo, nos meses de 

janeiro e fevereiro, manteve-se a sistemática de repartição de recursos uti-

lizada no Fundef, mediante a utilização dos coeficientes de participação 

definidos em 2006, sem o pagamento de complementação da União (art. 
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43 da Lei no 11.494/2007). Somente a partir de 1o de março de 2007, a dis-

tribuição dos recursos do Fundeb foi realizada com base nos coeficientes 

de participação definidos para o Fundo, na forma prevista no art. 44. Dessa 

forma, foi realizado no mês de abril o ajuste da distribuição dos recursos 

referente ao primeiro trimestre de 2007, com o acerto financeiro dos valo-

res anteriormente repassados com base na sistemática do Fundef (art. 45).

A cada ano, a estimativa da receita total dos Fundos, o valor da com-

plementação da União, o valor anual por aluno do DF e de cada Estado e 

o valor mínimo anual por aluno definido nacionalmente devem ser publi-

cados até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício 

subsequente.5

Essas estimativas são utilizadas para realização do cruzamento entre 

os montantes da arrecadação disponibilizada e distribuída às contas do 

Fundo e os da arrecadação efetivamente realizada no mesmo exercício. As 

diferenças financeiras e variações ocorridas entre a receita disponibilizada 

e a receita efetivada no exercício no âmbito de cada Estado são corrigidas 

por meio de ajustes de contas do Fundo, podendo gerar valores financeiros 

a crédito ou a débito aos Estados e Municípios.

5	 	Valores	sujeitos	a	alterações	decorrentes	da	variação	da	receita	tributária.
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Distribuição dos recursos

Os valores devidos a cada Estado e a cada Município são calculados 

levando-se em consideração o montante de recursos que formam o Fundo 

no âmbito de cada Estado e o número de alunos da educação básica atendi-

dos pelo Estado e pelos Municípios, de acordo com o Censo Escolar mais 

atualizado, realizado pelo MEC. 

As matrículas das instituições comunitárias, confessionais ou filan-

trópicas sem fins lucrativos, conveniadas com Estados e o Distrito Federal 

(com atendimento na educação especial) e com Municípios e o Distrito 

Federal (com atendimento em creche, pré-escola e educação especial), que 

tenham comprovado junto ao Poder Público com o qual mantêm convênio 

também são consideradas na distribuição dos recursos do Fundeb.

Os critérios para que as matrículas sejam computadas são estabele-

cidos na Lei no 11.494/2007:

Art. 8o ....................................
§ 2o As instituições a que se refere o § 1o deste artigo 
deverão obrigatória e cumulativamente:
I – oferecer igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola e atendimento educacional gratuito 
a todos os seus alunos;
II – comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus 
excedentes financeiros em educação na etapa ou moda-
lidade previstas nos §§ 1o, 3o e 4o deste artigo;
III – assegurar a destinação de seu patrimônio a outra 
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escola comunitária, filantrópica ou confessional com 
atuação na etapa ou modalidade previstas nos §§ 1o, 3o 
e 4o deste artigo ou ao poder público no caso do encer-
ramento de suas atividades;
IV – atender a padrões mínimos de qualidade definidos 
pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive, 
obrigatoriamente, ter aprovados seus projetos pedagó-
gicos;
V – ter certificado do Conselho Nacional de Assistência 
Social ou órgão equivalente, na forma do regulamento.

Esses critérios são ratificados no Decreto no 6.253, de 13/11/2007 e 

acrescentam que 

as instituições conveniadas deverão oferecer igualdade 
de condições para acesso e permanência a todos os seus 
alunos conforme critérios objetivos e transparentes, con-
dizentes com os adotados pela rede pública, inclusive a 
proximidade da escola e o sorteio, sem prejuízo de ou-
tros critérios considerados pertinentes. (§ 1o, art. 15).

Na regulamentação da Lei do Fundeb, o Decreto abre a possibilidade 

para que, na ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistên-

cias Social (Cebas), emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

(Cnas), será considerado o ato de regular credenciamento expedido pelo 

órgão normativo do sistema de ensino, com base na aprovação de projeto 

pedagógico.
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As instituições que atenderem aos critérios e às condições estabe-

lecidas na legislação terão suas matrículas computadas para efeito de dis-

tribuição dos recursos, que serão creditados exclusivamente à conta do 

Fundeb do Poder Executivo competente, cujos montantes correspondentes 

serão repassados às instituições conveniadas, sob sua responsabilidade, 

por meio de convênios firmados.

As diferenciações a serem aplicadas sobre o valor por aluno/ano com 

a utilização de fatores de ponderação são definidas pela Comissão Inter-

governamental de Financiamento para Educação Básica de Qualidade e 

devem ser publicadas pelo MEC até o dia 31 de julho de cada exercício 

para vigência no exercício seguinte:

Etapas e modalidades 
e segmentos

2007
(Resolução no 

1, de
15/2/2007)

2008
(Portaria 
no 41, de 

27/12/2007)

2009
(Portaria 
no 932, de 

30/7/2008)

1.	 Creche 0,80 - -

2.	 Creche	pública	de	
tempo	parcial - 0,80 0,80

3.	 Creche	conveniada	
de	tempo	parcial - 0,80 0,80

4.	 Creche	pública	de	
tempo	integral	 - 1,10 1,10

5.	 Creche	conveniada	
de	tempo	integral - 0,85 0,95

6.	 Pré-escola 0,90 - -

7.	 Pré-escola	parcial - 0,90 1,00

8.	 Pré-escola	integral - 1,15 1,20
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9.	 Anos	iniciais	–	ensino	
fundamental	urbano 1,00 1,00 1,00

10.	 Anos	iniciais	–	ensino	
fundamental	rural 1,05 1,05 1,05

11.	 Anos	finais	–	ensino	
fundamental	urbano 1,10 1,10 1,10

12.	 Anos	finais	–	ensino	
fundamental	rural 1,15 1,15 1,15

13.	 Ensino	fundamental	
integral 1,25 1,25 1,25

14.	 Ensino	médio	urbano 1,20 1,20 1,20

15.	 Ensino	médio	no	
campo 1,25 1,25 1,25

16.	 Ensino	médio	integral 1,30 1,30 1,30

17.	 Ensino	médio	
integrado	à	educação	
profissional

1,30 1,30 1,30

18.	 Educação	especial 1,20 1,20 1,20

19.	 Educação	indígena	e	
quilombola 1,20 1,20 1,20

20.	 Educação	de	jovens	e	
adultos	com	avaliação	
no	processo

0,70 0,70 0,80

21.	 Educação	de	jovens	
e	adultos	integrada	à	
educação	profissional	
de	nível	médio,	
com	avaliação	no	
processo

0,70 0,70 1,00
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A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação 

Básica de Qualidade (art.12 da Lei no 11.494/2007), instituída no âmbito 

do MEC, é composta por 11 membros, sendo um (1) representante do Mi-

nistério da Educação; cinco (5) representantes dos secretários estaduais 

de educação (um de cada região) indicados pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Estado da Educação (Consed) e cinco (5) representantes 

dos secretários municipais de educação (um de cada região) indicados pela 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Além de especificar as ponderações entre diferentes etapas, modali-

dades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica,6 a Comis-

são tem a atribuição de fixar anualmente o limite proporcional de apropria-

ção de recursos nas etapas e modalidades e a parcela da complementação 

da União a ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcio-

nados à melhoria da qualidade da educação básica, bem como respectivos 

critérios de distribuição.

O valor aluno-ano

No âmbito de cada Estado é definido um valor por aluno/ano, calcula-

do com base na previsão da receita do Fundeb, no número de alunos da edu-

cação básica das redes públicas estadual e municipais de acordo com o Cen-

so Escolar mais atualizado e nas especificações das ponderações para cada 

6	 	Para	a	especificação	das	ponderações,	a	Lei	do	Fundeb	determina	que	a	Comissão	levará	em	
consideração	a	correspondência	ao	seu	custo	real	segundo	estudos	de	custo	aluno	realizados	pelo	Instituto	
Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	(Inep).
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etapa e modalidade e tipo de estabelecimento de ensino da educação básica. 

No período de 2007 a 2009, considerou-se a inclusão gradativa de matrículas 

da educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos. 

Nos casos em que o valor médio ponderado por aluno nos Estados 

não alcançam o mínimo definido nacionalmente, a União repassará recur-

sos federais a título de complementação ao Fundo de cada Estado, ob-

jetivando assegurar que nenhuma unidade da Federação adote um valor 

abaixo do mínimo nacional.  

Como a complementação beneficia apenas aqueles Estados com me-

nor valor per capita, em 2007, oito Estados receberam recursos federais: 

Alagoas, Maranhão, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Nos 

anos de 2008 e 2009, o número subiu para nove beneficiados, com a inclu-

são do Estado do Amazonas. Ressalta-se que em 17 Estados, portanto, não 

há recursos novos, mas tão-somente a realocação dos já existentes, pois os 

recursos destinados à educação são os mesmos.

A utilização dos recursos

Os recursos do Fundeb devem ser empregados em ações considera-

das como de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica 

pública, conforme disposto no art. 70 da Lei no 9.394/1996 (LDB).

Assim como os alunos do ensino médio não contam para o cálculo 

do Fundeb dos Municípios, nem a educação infantil é considerada para 

cálculo do Fundeb dos Estados, também é vedada a utilização dos recursos 
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para atender esses alunos matriculados na rede municipal e estadual.

Na aplicação dos recursos deve ser assegurada uma parcela mínima 

de 60% destinada ao pagamento da remuneração dos profissionais do ma-

gistério da educação básica em efetivo exercício, e o máximo de 40% em 

outras ações de MDE, observando os artigos 70 e 71 da LDB.

a) A parcela do mínimo de 60% do Fundeb

Os profissionais do magistério

A própria Lei no 11.494/2007 define quem são esses profissionais do ma-

gistério, que são, conforme estabelece o art. 22, inciso II, os docentes e 

os profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da 

docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica.

A remuneração

A remuneração é considerada como “o total de pagamentos devidos 

aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo 

exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro 

ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, confor-

me o caso, inclusive os encargos sociais incidentes” do empregador, sobre 

a remuneração paga, observada a legislação federal, estadual e municipal 

sobre a matéria (inciso I, art. 22).
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O efetivo exercício

A Lei do Fundeb conceitua efetivo exercício a atuação positiva no 

desempenho das atividades de magistério, desde que observado o regular 

vínculo contratual, em caráter temporário ou permanente, com o ente es-

tadual ou municipal que o remunera (inciso III, art. 22). Isto é, são cober-

tos tanto os profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado 

ou Município, quanto os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e os formal e legalmente contratados em caráter temporário, na for-

ma da legislação vigente. 

Os eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus 

para o empregador, não descaracterizam o efetivo exercício, desde que não 

impliquem rompimento da relação contratual existente (exemplo: férias, 

licença maternidade ou paternidade, licença para tratamento de saúde, en-

tre outros).

Os profissionais do magistério cedidos pelos governos dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios para instituições comunitárias, con-

fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder 

público, que prestem serviços gratuitos na modalidade de ensino especial 

e educação infantil (§ 3o, art. 9o) encontram-se também como em efetivo 

exercício e, portanto, são considerados para efeito de remuneração com a 

utilização da parcela dos 60% do Fundeb. Há de se observar na cessão dos 

profissionais às instituições conveniadas a área de atuação prioritária de 

cada ente:
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Municípios – profissionais cedidos para atuação na educação in-

fantil oferecida em creches e pré-escolas (neste segmento, somente 

nos 4 primeiros anos) e educação especial da educação infantil e 

ensino fundamental.

Distrito Federal – profissionais cedidos para atuação na educação 

infantil oferecida em creches e pré-escolas (neste segmento, so-

mente nos quatro primeiros anos) e educação especial de educação 

infantil e ensinos fundamental e médio.

Estados – profissionais cedidos para atuação na educação especial 

dos ensinos fundamental e médio.

Impedimentos na utilização da parcela dos 60%

Como a própria lei define quem são esses profissionais, não podem 

ser remunerados com a parcela mínima dos 60%:

−	 profissionais do magistério do ensino superior, do ensino mé-

dio no caso dos Municípios e da educação infantil no caso dos 

Estados;

−	 profissionais do magistério do setor privado (ainda que seja 

instituição comunitária, confessional ou filantrópica convenia-

da com o Poder Público estadual ou municipal);

−	 aposentadorias e pensões decorrentes de cargos exercidos na 

educação básica.

−	 professores e outros profissionais da educação com atuação em 
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funções que não se caracterizem como de magistério (ex.: se-

cretária de escola, biblioteca, serviços gerais, transporte escolar 

e outras funções administrativas.);

−	 profissionais do magistério em desvio de função ou em ativida-

de alheia ao ensino.

b) A parcela do máximo de 40% do Fundeb

Para utilização da parcela de até 40% do Fundo, é obrigatório que 

pelo menos 60% dos recursos do Fundeb tenham sido destinados à remu-

neração do magistério. O que sobra do total de recursos deve ser gasto 

em ações consideradas como de MDE, exclusivamente, nas áreas de atu-

ação prioritária, conforme determina o art. 211 da CF/1988, alterada pela 

Emenda Constitucional (EC) no 14/1996, qual seja:

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil.
§ 3o Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritaria-
mente no ensino fundamental e médio.

Como os recursos do Fundeb devem ser aplicados nas ações previstas no 

art. 70 da LDB, e a parcela mínima de 40% também deve ser utilizada nas 

seguintes ações:

a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 

profissionais da educação.



37O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

−	 pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

(incluídos os de magistério e administrativos), lotados e em 

exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da 

educação básica pública;

−	 pagamento da remuneração do dirigente do órgão de educa-

ção (ou equivalente), desde que o sistema de ensino seja, no 

caso municipal, destinado tão somente à educação infantil e 

ensino fundamental (áreas de atuação prioritária municipal) 

e se a atuação da Secretaria for exclusiva da educação;

−	 programas de formação inicial (habilitação para o exercício 

profissional da docência, conforme art. 62 da LDB) e for-

mação continuada dos profissionais da educação (aperfei-

çoamento profissional continuado), assegurada no plano de 

carreira do magistério público.

b)  Aquisição, manutenção, construção e conservação de instala-

ções e equipamentos necessários ao ensino.

−	 aquisição de imóveis (construídos ou terrenos para constru-

ção) destinados ao funcionamento de escolas ou órgãos do 

sistema de ensino da educação básica;

−	 reforma, ampliação, conclusão e construção de prédios, salas 

ou outras dependências escolares ou do sistema de ensino;

−	 aquisição e manutenção de móveis e equipamentos vol-

tados para o atendimento exclusivo do ensino, inclusive 
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relacionados a produtos/serviços necessários ao seu 

funcionamento.

c) Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino.

−	 aluguel de imóveis e equipamentos e sua manutenção por 

meio de mão de obra especializada (reparos, retíficas e re-

posição de materiais e peças diversas);

−	 serviços de conservação das instalações físicas utilizadas 

na educação básica;

−	 pagamento de serviços de energia elétrica, água e esgoto, 

de comunicação e informática do sistema de ensino, etc.

d) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando 

precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão 

do ensino.

−	 levantamentos estatísticos sobre o sistema de ensino, bem 

como realização de pesquisas e estudos educacionais;

−	 realização de programas de avaliação da educação básica 

em sua área de competência.

e) Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento 

do ensino.

−	 serviços terceirizados de conservação, limpeza, vigilância, 

etc., necessários ao funcionamento dos estabelecimentos;
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−	 aquisição de material utilizado nas escolas e demais órgãos 

do sistema de ensino (material de consumo, de expediente, 

de limpeza, etc.).

f) Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 

privadas.

−	 Como o Fundeb destina-se à educação básica pública, exce-

tuando-se as referentes às instituições filantrópicas, confes-

sionais ou comunitárias conveniadas com o Poder Público, 

essa despesa não pode ser realizada com recursos do Fundo.

g) Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a 

atender ações de ensino.

−	 quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados 

a investimentos em educação básica pública (financiamen-

to para aquisição de transporte escolar e construção de es-

cola de educação infantil e fundamental).

h) Aquisição de material didático-escolar e manutenção de trans-

porte escolar.

−	 aquisição de materiais didático-escolares e para-didáticos 

diversos a serem utilizados no trabalho pedagógico escolar 

(material desportivo para escolas, acervo bibliográfico das 

escolas e material escolar);



40 O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

−	 aquisição de veículos ou embarcações escolares apropria-

dos ao transporte de alunos, de acordo com o Código Na-

cional de Trânsito (Lei no 9.503, de 23/9/1997);

−	 serviços ao transporte escolar (produtos e serviços necessá-

rios ao funcionamento e à conservação) , inclusive o paga-

mento da remuneração dos motoristas;

−	 serviços de transporte escolar contratados junto a terceiros (lo-

cação de veículos para o transporte de alunos ou serviço regu-

lar de transporte coletivo de passageiros, quando for o caso).

Impedimentos de utilização de recursos da parcela dos 40% do 

Fundeb

−	 ações do ensino superior e de outras etapas fora da competên-

cia de cada ente com a oferta da educação escolar;

−	 ações relacionadas às instituições de direito privado que não 

sejam comunitárias, confessionais ou filantrópicas conveniadas 

com o Poder Público, e que atendam alunos da educação espe-

cial e de creches e pré-escola. 

−	 ações que não são consideradas como de manutenção e desen-

volvimento do ensino, de acordo com o art. 71 da LDB.

−	 remuneração e/ou capacitação dos profissionais que atuam na 

assistência social, médico-odontológica, farmacêutica e psico-

lógica oferecida aos alunos das escolas de educação básica.
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2.2 Controle da Aplicação dos Recursos no Município

A aplicação dos recursos públicos na educação, assim como todas as 

despesas do Poder Público, deve ser submetida a controle interno efetuado 

por agentes públicos da prefeitura e a controle externo, de responsabilida-

de da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, responsá-

vel pela apreciação das contas do Município.

Conforme a Lei no 11.494/2007, a aplicação dos recursos do Fundeb é 

fiscalizada pelos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios e, quando 

há recursos da União na composição do Fundo em um determinado Estado, o 

Tribunal de Contas da União também atua nessa fiscalização, naquele Estado. 

Além dos controles interno e externo, a legislação prevê mecanis-

mos para que cidadãos e organizações sociais possam exercer o acompa-

nhamento e o controle social da aplicação dos recursos públicos em diver-

sas áreas de atuação dos governos. 

Portanto, a participação da sociedade no planejamento e no acom-

panhamento da execução de políticas públicas é efetivada por meio de 

conselhos de acompanhamento e controle social. Assim, a constituição e 

a efetiva atuação desses conselhos possibilitam a participação dos vários 

segmentos da sociedade.

2.2.1 O Conselho do Fundeb

Os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb nos 

Municípios são colegiados existentes nas três esferas de governo – federal, 
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estadual e municipal – e devem ser criados “por legislação específica, edi-

tada no pertinente âmbito governamental” (§ 1o do art.24 da Lei do Fun-

deb). São constituídos por representantes de diversos segmentos sociais, 

sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local, 

pois atuarão com autonomia e seus membros não serão remunerados por 

se tratar de atividade de relevante interesse social.

Em relação aos Municípios, conforme estabelecido no inciso IV, § 

1o, art. 24, da Lei no 11.494/2007, esses conselhos devem ser compostos 

por, no mínimo, nove membros, sendo:

a)  dois (2) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais 

pelo menos um (1) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 

educacional equivalente;

b)  um (1) representante dos professores da educação básica pública;

c)  um (1) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d)  um (1) representante dos servidores técnico-administrativos das es-

colas básicas públicas;

e)  dois (2) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f)  dois (2) representantes dos estudantes da educação básica pública, um 

dos quais será indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 

Se no Município houver um Conselho Municipal de Educação, um 

de seus membros também deverá integrar o conselho municipal do Fundo, 

assim como um representante do Conselho Tutelar.

Como a lei estabelece a composição mínima, nada impede que ou-

tras representações integrem o conselho do Fundeb, desde que estejam 
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previstas na lei municipal de sua criação.

Os membros do conselho serão indicados por seus pares, por esta 

razão é importante que os gestores solicitem de cada segmento representa-

do no conselho a indicação formal dos seus representantes, cuja indicação 

deverá ser realizada até 20 dias antes do término do mandato dos conse-

lheiros anteriores, observado o prazo do mandato de 2 anos definido em lei 

federal, com a possibilidade de uma recondução por igual período.

a) Impedimentos para integrar o Conselho do Fundeb

A lei apresenta requisitos e impedimentos para participação nos conselhos 

e se refere especialmente aos:

cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3o (terceiro) grau do prefei-

to e do vice-prefeito e dos secretários municipais;

i) tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

consultoria que preste serviços relacionados à administração ou 

controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, pa-

rentes consanguíneos ou afins, até 3o (terceiro) grau, desses profis-

sionais;

ii) estudantes que não sejam emancipados;

iii) pais de alunos que: I) exerçam cargos ou funções públicas de livre 

nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 

Executivo gestor dos recursos; ou II) prestem serviços terceiriza-

dos, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respecti-

vos conselhos. 
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O presidente do conselho será eleito pelos próprios membros em 

reunião do colegiado e fica impedido de ocupar a presidência o represen-

tante governamental, que é o gestor dos recursos do Fundeb.

b) Atribuições do Conselho do Fundeb

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social tem as seguintes 

atribuições:

i) acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos 

recursos do Fundeb;

ii) supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta or-

çamentária anual;

iii) acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta 

do Pnate e, ainda, receber e analisar as prestações de contas refe-

rentes a esse Programa, formulando pareceres conclusivos acerca 

da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

iv) sempre que julgar conveniente:

I. apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle 

interno e externo manifestação formal acerca dos registros con-

tábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo;

II. por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário 

de Educação competente ou servidor equivalente para prestar 

esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das 
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despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresen-

tar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III. requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:

• licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e 

serviços custeados com recursos do Fundo;

• folhas de pagamento dos profissionais da educação, 

com discriminação dos que se encontram em efetivo 

exercício e indicar o respectivo nível, modalidade ou 

tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;

• documentos referentes aos convênios com as institui-

ções de educação infantil e educação especial conve-

niadas com o Poder Público;

• outros documentos necessários ao desempenho de suas 

funções.

IV. realizar visitas e inspetorias in loco para verificar: 

• o desenvolvimento regular de obras e serviços efetua-

dos nas instituições escolares com recursos do Fundo;

• a adequação do serviço de transporte escolar;

• a utilização em benefício do sistema de ensino de bens 

adquiridos com recursos do Fundo.

Os conselhos deverão, ainda, instruir com parecer as prestações de 

contas dos recursos do Fundeb e apresentar ao Poder Executivo Municipal 

em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para o seu encami-

nhamento ao Tribunal de Contas competente.
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Para que os conselhos possam acompanhar a aplicação dos recursos, 

os demonstrativos devem ser periodicamente disponibilizados pelo Poder 

Executivo, uma vez que o dispositivo legal determina que:

Art. 25. Os registros contábeis e os demonstrativos ge-
renciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos 
repassados, ou recebidos, à conta do Fundo a que se 
refere o art. 1o, ficarão, permanentemente, à disposi-
ção dos conselhos responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito Fede-
ral ou do Município, e dos órgãos federais, estaduais 
e municipais de controle interno e externo. (Lei no 
11.494/2007).

2.3 Algumas considerações da CNM

Com a operacionalização do Fundeb, as preocupações da CNM com 

o impacto financeiro em relação à capacidade de investimentos dos Mu-

nicípios continuam, na medida em que os pesos de ponderação, da for-

ma como estão sendo publicados, só aumentam os conflitos federativos 

entre Estados e Municípios. Além disso, apesar do aumento do peso que 

a educação infantil obteve em 2008 e 2009 vem prevalecendo a posição 

dos governadores ao serem definidos como maior peso de ponderação o 

ensino médio, em detrimento do equilíbrio entre as etapas na definição das 

ponderações e sem considerar os vários estudos sobre custo-aluno, concor-

rendo para que os Municípios fiquem, na conta geral dos Municípios e Es-
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tados brasileiros, com menos recursos. Essa situação dificulta ainda mais 

o financiamento da educação infantil e os investimentos na qualidade do 

ensino fundamental. Portanto, é fundamental a reivindicação pela revisão 

dos pesos com prioridade para educação infantil no Fundeb, em especial 

para as creches.

Além disso, têm sido sucessivos os erros cometidos pelo MEC em 

relação ao Fundeb. Em 2008, os dados referentes à matrícula foram re-

tificados duas vezes, e, por 2 anos consecutivos, o governo federal vem 

descumprindo a Lei do Fundeb, quanto ao prazo para publicação das es-

timativas do Fundo, fato que tem gerado prejuízos em razão dos acertos e 

financeiros nas contas públicas de muitos Municípios brasileiros.

2.4 Outros recursos destinados ao financiamento da educação

Segundo a LDB (art. 68), além da parcela dos impostos e das trans-

ferências constitucionais vinculadas ao ensino, os recursos públicos para a 

educação são ainda originários de:

•	 receita do salário-educação e outras transferências;

•	 receita de incentivos fiscais;

•	 outros recursos previstos em lei.

A educação pública também pode contar com outras fontes de fi-

nanciamento, como empréstimos junto a organismos nacionais e interna-

cionais e captação de recursos junto a organizações não governamentais, 

empresas privadas e comunidade em geral.
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2.4.1 Salário-educação

Definido pela Constituição (art. 212, § 5o) como fonte adicional de 

financiamento da educação básica pública (alteração efetuada pela EC no 

53/2006), o salário-educação é contribuição social recolhida pelas empresas 

e corresponde a 2,5% calculados sobre o total de remunerações pagas ou 

creditadas a qualquer título, aos empregados segurados (Lei no 9.424/2006, 

art. 15). 

Por se tratar de contribuição social, as despesas custeadas pelo salá-

rio-educação não podem ser consideradas para cálculo dos 25% da receita 

de impostos vinculados à MDE.

De 1964 a 2003 os recursos do salário-educação eram distribuídos 

em duas cotas: a cota federal e a cota estadual, correspondendo respec-

tivamente a 1/3 e a 2/3 dos recursos arrecadados. Com o crescimento de 

sua participação na oferta do ensino fundamental, os Municípios passaram 

a reivindicar, a partir dos anos 1990, que parte dos recursos do salário-

educação passasse a ser direcionada para as redes municipais de ensino.

Em consequência, a Lei no 9.766, de 1998, dispôs que os recursos 

da cota estadual fossem redistribuídos entre o governo do Estado e seus 

Municípios de acordo com critérios fixados em lei estadual. Entretanto, em 

2003, constatou-se que somente 16 Estados haviam aprovado leis de re-

passe do salário-educação a seus Municípios: Alagoas, Amazonas, Ceará, 

Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
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Santa Catarina e São Paulo. Além disso, em alguns desses Estados ocor-

riam atrasos no repasse dos recursos devidos aos Municípios. 

Diante da dificuldade de receber esses recursos por meio dos Esta-

dos, os Municípios continuaram a luta pela criação de uma cota municipal 

do salário-educação. A Lei no 10.832, de 29 de dezembro de 2003, alterou 

a legislação vigente nos seguintes pontos:

a) criou a cota estadual e municipal dessa contribuição social, em subs-

tituição à cota estadual;

b) determinou que a cota federal, assim como a cota estadual e munici-

pal do salário-educação fossem compostas, respectivamente, de 1/3 

e 2/3, em relação a 90%, e não mais em relação a 100%, da arrecada-

ção realizada em cada Estado e no Distrito Federal;

c) estabeleceu que a cota estadual e municipal fosse integralmente re-

distribuída entre o Estado e seus Municípios de forma proporcional 

ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas res-

pectivas redes de ensino, em substituição à determinação de que cri-

térios para essa redistribuição fossem estabelecidos por lei estadual.

d) Os 10% restantes se incorporaram à cota federal, totalizando 40% 

dos 100% arrecadados.

Atendendo à reivindicação de Estados e Municípios, o Minis-

tério da Educação destinou os 10% restantes – os chamados recursos 

desvinculados do salário-educação – ao financiamento do Transporte 

Escolar e da Educação de Jovens e Adultos. É com esses recursos que 

o governo federal está financiando o transporte escolar instituído pela 
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Lei no 10.880/2004, que trataremos a seguir.

Com a alteração efetuada pela Emenda Constitucional no 53/2006, os 

recursos do salário-educação podem ser aplicados em despesas com todas 

as etapas e modalidades da educação básica, vedada sua utilização para o 

pagamento de pessoal (Lei no 9.766/1998, art. 7o).

Pelas novas regras, a distribuição dos recursos é feita de acordo com 

o número de alunos matriculados em toda a educação básica, ou seja, pelas 

novas regras, além do ensino fundamental são consideradas as matrículas da 

educação infantil e do ensino médio regular e de educação de jovens e adultos.

Os recursos da cota federal do salário-educação são utilizados pela 

União no desempenho de sua função supletiva e redistributiva em relação 

à educação básica pública e são direcionados para programas de apoio às 

redes estaduais e municipais de ensino como é o caso do Programa Nacio-

nal do Livro Didático – PNLD, do Programa Dinheiro Direto na Escola 

– PDDE entre outros. 

2.4.2 Assistência técnica e financeira da União

De acordo com a Constituição Federal (art. 211, § 1o) e a LDB (art. 

8o, § 1o), a União deve exercer função supletiva e redistributiva em matéria 

de educação, por meio de assistência técnica e financeira a Estados, Distri-

to Federal e Municípios, com o objetivo de assegurar equidade e padrão de 

qualidade à educação escolar, com prioridade ao ensino obrigatório. 

Cabe também à União a coordenação da política nacional de edu-
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cação, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino e exercendo 

função normativa, por meio da elaboração de normas gerais de maneira 

que garanta a unidade da educação nacional.

No que se refere ao financiamento da educação, além das transferên-

cias constitucionais, as transferências podem ser assim classificadas:

•	  transferências legais – definidas em legislação federal, com recursos 

provenientes da cota federal do salário-educação ou outros recursos 

do Tesouro Nacional (é o caso do PDDE, Pnate, Brasil Alfabetizado, 

etc., além do Pnae, financiado com recursos da Cofins, todos executa-

dos pelo FNDE);

•	  transferências voluntárias – repasse de recursos que não decorra de 

determinação constitucional e legal (Lei Complementar no 101/2000 

– Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 25); por exemplo, mediante 

apresentação de Plano de Trabalho Anual – PTA pelo Município e as-

sinatura de convênio com o FNDE, também com recursos provenien-

tes da cota federal do salário-educação ou outros recursos do Tesouro 

Nacional (é o caso do repasse de recursos financeiros para construção 

e reforma de prédios escolares, aquisição de equipamentos escolares 

e material didático-pedagógico, ações de formação continuada do ma-

gistério, etc.).

É preciso dizer que essas transferências tratam de recursos adicio-

nais e sua aplicação não pode ser computada para fins do cumprimento da 

vinculação a que faz referência o art. 212 da Constituição.

Considerando que para prestar essa assistência financeira, a União 
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utiliza além dos recursos do salário-educação, recursos do Tesouro Nacio-

nal no financiamento de programas federais. Esses recursos são repassados 

aos Estados, Distrito Federal, Municípios e Organizações Não Governa-

mentais. Os programas têm como objetivo diminuir as desigualdades re-

gionais e assegurar uma educação de qualidade. Vejamos alguns exemplos:

 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pnate

Em 1993, foi instituído o Programa Nacional de Transporte do Esco-

lar – Pnate, por meio do qual o FNDE repassava recursos financeiros aos 

Municípios e organizações não-governamentais para aquisição de veícu-

los automotores zero quilômetro, destinados exclusivamente ao transporte 

dos alunos matriculados no ensino fundamental e na educação especial, 

das redes estadual e municipal, prioritariamente no meio rural, de modo 

que garanta sua permanência na escola e a redução dos índices de evasão 

escolar. Nos últimos anos, era repassado o valor de até R$ 50.000,00 às 

prefeituras municipais e de até R$ 25.000,00 às ONGs, cabendo a elas ar-

car com as despesas referentes à manutenção dos veículos, pagamento de 

taxas, impostos, seguro e multas.

Entretanto, Estados e Municípios vinham sistematicamente reivin-

dicando a ampliação dos recursos federais para o programa de transporte 

escolar do FNDE. De acordo com estimativa da CNM, o gasto anual das 

Prefeituras com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental pú-

blico soma aproximadamente R$ 3,4 bilhões por ano e, por esta razão, os 
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Municípios apontavam a necessidade de flexibilização dos objetivos do 

programa, que só permitia a aquisição de veículos, pois, em algumas reali-

dades, a terceirização se apresentava como mais racional e econômica que 

a manutenção de frota própria.

Assim, a Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, instituiu o Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pnate, com recursos origi-

nários dos 10% desvinculados do salário-educação, para financiar o trans-

porte escolar oferecido pelo Poder Público estadual e municipal a alunos 

residentes na zona rural.

Os recursos do Pnate são repassados automaticamente, em parcelas, 

a Estados e Municípios, de acordo com o número de alunos da educação 

básica beneficiados, sem a necessidade de assinatura de convênio. A Lei no 

11.947, de 16/6/2009 altera a Lei no 10.880/2004 no sentido de assegurar 

o atendimento a todos os alunos da educação básica da zona rural que uti-

lizem transporte escolar. 

Segundo o Censo Escolar de 2008, existem 1.877.422 alunos das 

redes estaduais e 2.947.767 das municipais residentes em zona rural que 

utilizam transporte escolar, totalizando 4.825.189 alunos atendidos pelo 

programa neste ano de 2009. 

Os recursos do Pnate não podem ser aplicados na aquisição de veí-

culos, mas apenas em despesas de custeio e pagamento de serviços terce-

rizados para o transporte escolar, de acordo com a Resolução/FNDE no 14, 

de 8 de abril de 2009.

Os valores repassados à conta do Pnate foram disponibilizados da 
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seguinte forma: Em 2004, R$ 241 milhões, no valor de R$ 76,00 por alu-

no/ano. Em 2005, foram repassados R$ 247 milhões, referente a um valor 

de R$ 80,00 aluno/ano; em 2006, foram transferidos R$ 276 milhões, com 

valor per capita variando de R$ 86,00 a R$ 116,32. Em 2007, o valor 

foi de R$ 297 milhões; em 2008, de R$ 301,2 milhões e para 2009 estão 

previstos R$ 478,2 milhões. Destaca-se que, em 2007, o cálculo para dis-

tribuição dos recursos tomou como base a quantidade de alunos da zona 

rural transportados e informados no censo escolar relativo ao ano de 2006 

e o Fator de Necessidade de Recursos do Município (FNR-M), acrescido 

do Fator de Correção de Desigualdade Regional (FCDR). 

A Lei no 10.880/2004 (art. 2o, § 5o) prevê a possibilidade de os Mu-

nicípios atenderem, por meio do programa do transporte escolar, alunos de 

escolas estaduais localizadas em suas áreas de circunscrição, “desde que 

assim acordem os entes, sendo, nesse caso, autorizado o repasse direto do 

FNDE” ao Município. Em 2005, 2006 e 2007, 12 Estados autorizaram esse 

repasse direto a seus Municípios: 2005 (AM, CE, BA, MS, PE, SE, SC, 

SP e TO); 2006 e 2007 (AM, BA, ES, MA, MS, PE, RJ, RS, SC, SE, SP, 

TO). Em 2008 foram 13 os Estados que autorizaram o repasse direto (BA, 

ES, MA, MS, PA, PE, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO) e em 2009, 21 Estados 

(AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, MS, PA, PB, PR, PE, RN, 

RS, SC, SE, SP, TO).

Por fim, a Lei no 10.880/2004 (art. 2o, § 6o) dispõe que a transferên-

cia direta aos Municípios dos recursos do Pnate, correspondentes a alunos 

estaduais por eles transportados, “não prejudica a transferência dos recur-



55O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

sos devidos pelo Estado aos Municípios” em virtude do transporte escolar 

desses alunos.

Acrescente-se à normatização do programa uma alteração dada pela 

Resolução no 14/2009 (art. 9o, § 7o) a qual estabelece que os Estados que 

não formalizaram a autorização para o repasse direto deverão executar di-

retamente os recursos financeiros recebidos e ficam impedidos de repassar, 

a qualquer título, os recursos para outros entes federados.

prograMa nacIonal dE apoIo ao transportE do Escolar

Base	Legal

Lei	no	10.880,	de	9	de	junho	de	2004
Lei	no	11.947,	de	16/06/2009;
Resolução	FNDE	no	14,	de	8	de	abril	de	2009

Objetivos

Garantir	o	acesso	à	educação	dos	alunos	da	educação	
básica	 pública	 residentes	 em	 área	 rural,	 custeando	
o	 oferecimento	 de	 transporte	 escolar,	 de	 forma	
suplementar.	

Critérios

Estados	e	Municípios	que	possuem	alunos	da	educação	
infantil,	 ensino	 fundamental	 e	 médio,	 residentes	 em	
área	rural,	que	utilizam	o	transporte	escolar	oferecido	
pelo	 Poder	 Público	 municipal	 ou	 estadual,	 conforme	
Censo	Escolar	do	ano	anterior.

Valor	em	2009 R$	88,13	a	R$	125,72
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Execução	
Repasses	 em	 9	 parcelas,	 a	 partir	 de	 abril	 de	 2009,	
sem	necessidade	de	convênio	ou	contrato,	em	contas	
únicas	e	específicas	destinadas	ao	Programa,	abertas	
automaticamente	pelo	FNDE.

Utilização	dos	
Recursos	

I	 –	 reforma,	 seguros,	 licenciamento,	 impostos	 e	
taxas,	 pneus,	 câmaras	 e	 serviços	 de	 mecânica	 em	
freio,	 suspensão,	 câmbio,	 motor,	 elétrica	 e	 funilaria,	
recuperação	 de	 assentos,	 combustível	 e	 lubrificantes	
do	veículo	ou	da	embarcação	utilizada	para	o	transporte	
de	alunos:	
a)	somente	despesas	com	seguros,	licenciamento,	
impostos	e	taxas	do	ano	em	curso;
b)	veículos	ou	embarcações	deverão	possuir	Certificado	
de	 Registro	 de	 Veículo	 ou	 Registro	 de	 Propriedade	
da	 Embarcação	 em	 nome	 do	 EEx	 e	 apresentar-se	
devidamente	regularizado	junto	ao	órgão	competente;
c)	 as	 despesas	 com	 combustível	 e	 lubrificantes	 não	
poderão	exceder	a	R$	3	mil	mensais	para	parcelas	de	
até	R$	15	mil	e	a	20%	da	parcela	mensal	superior	a	R$	
15	mil,	do	total	recebido	no	exercício;
d)	não	poderão	ser	apresentadas	despesas	com	tarifas	
bancárias,	 multas,	 pessoal	 e	 tributos,	 quando	 não	
incidentes	 sobre	 os	 materiais	 e	 serviços	 contratados	
para	a	consecução	dos	objetivos	do	Pnate;
e)	despesas	compatíveis	com	marca,	modelo	e	ano	do	
veículo	ou	embarcação.
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II	–	pagamento	de	serviços	contratados	junto	a	
terceiros:
a)	o	veículo	ou	a	embarcação	a	ser	contratado	deverá	
obedecer	 às	 disposições	 do	 Código	 de	 Trânsito	
Brasileiro	ou	às	Normas	da	Autoridade	Marítima,	assim	
como	 às	 eventuais	 legislações	 complementares	 no	
âmbito	estadual,	distrital	e	municipal;
b)	 o	 condutor	 do	 veículo	 destinado	 ao	 transporte	 de	
escolares	deverá	atender	aos	requisitos	estabelecidos	
no	 Código	 de	 Trânsito	 Brasileiro	 e,	 quando	 de	
embarcação,	possuir	o	nível	de	habilitação	estabelecido	
pela	autoridade	competente;
c)	 a	 despesa	 apresentada	 deverá	 observar	 o	 tipo	 de	
veículo	 e	 o	 custo,	 em	 moeda	 corrente	 no	 país,	 por	
quilômetro	ou	aluno	transportado;
d)	quando	houver	serviço	regular	de	transporte	coletivo	
de	passageiros	poderá	o	EEx	efetuar	 a	 aquisição	de	
vale-transporte;
Na	utilização	dos	 recursos	do	Pnate	os	EEx	deverão	
observar	 os	 procedimentos	 previstos	 na	 Lei	 no	
8.666/1993,	 no	 Decreto	 no	 5.450,	 de	 31	 de	 maio	 de	
2005,	 e	 nas	 legislações	 correlatas	 dos	 Estados,	 do	
Distrito	Federal	ou	dos	Municípios.
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Papel	do	Conselho	
do	Fundeb

Responsável	pelo	acompanhamento	e	controle	social	
(§	 13,	 art.	 24	 da	 Lei	 no	 11.494/2007)	 e	 por	 receber	
e	 analisar	 as	 prestações	 de	 contas	 referentes	 ao	
Programa,	formulando	pareceres	conclusivos	acerca	da	
aplicação	dos	 recursos	 transferidos	e	encaminhando-
os	 ao	 FNDE.	 (art.	 17,	 caput	 e	 parágrafo	 único	 da	
Resolução	14/2009).	

Prestação	de	
Contas	–	Prazos

Até	 28	 de	 fevereiro	 do	 ano	 subsequente,	 o	 Órgão	
Executor	 encaminha	 a	 prestação	 de	 contas	 ao	
Conselho	do	Fundeb.
Até	 15	 de	 abril	 do	 ano	 subsequente,	 o	 Conselho	
encaminha	 ao	 FNDE	 a	 prestação	 de	 contas,	 com	
parecer	conclusivo.	

Programa Caminho da Escola

Além do Pnate, o MEC lançou em 2007 o Programa Caminho da 

Escola, instituído pela Resolução/FNDE no 3, de 28/3/2007 (com altera-

ções das Resoluções no 35 e 38), que consiste na concessão, pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha de 

crédito especial para aquisição, pelos Estados e Municípios, de ônibus, 

miniônibus e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas, feita 

por meio de financiamento a título de empréstimo. O financiamento de até 

6 anos tem carência de 6 meses, taxa de juros de longo prazo (TJLP) mais 

1% ao ano de remuneração básica ao BNDES e até 3% ao ano de remune-

ração à instituição financeira credenciada.
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Em 2009, as normas do programa foram reeditadas por meio da Re-

solução no 2, de 5 de março de 2009, abrindo a possibilidade de adesão ao 

programa à ata de registro de preços para aquisição dos veículos escolares 

com recursos próprios ou de outras fontes.

Este ano, o FNDE estará disponibilizando veículos escolares para 

os Municípios prioritários, com Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) mais baixo, por meio de convênios.

O programa continua contando com o apoio do FNDE/MEC, que 

promove o pregão eletrônico para licitar os veículos e as embarcações e 

obter preços mais baixos.

Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae

Também conhecido como Merenda Escolar, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar vem sendo executado desde 1955. 

O Pnae, de caráter suplementar ao ensino fundamental (CF, art. 208, 

VII), tem abrangência nacional e visa a suprir parcialmente as necessida-

des nutricionais dos alunos matriculados nos estabelecimentos públicos e 

filantrópicos de ensino fundamental e educação infantil. Por esse progra-

ma, o governo federal repassa recursos para aquisição de gêneros alimen-

tícios a Estados, Distrito Federal e Municípios, com base no número de 

alunos constante do Censo Escolar do ano anterior. O Pnae visa a garantir, 

no mínimo, uma refeição diária aos alunos beneficiados, durante os 200 

dias letivos.
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Financiado com recursos do Tesouro Nacional, o Pnae é executado 

de forma descentralizada desde 1994, beneficiando anualmente mais de 

30 milhões de alunos. Os Municípios são responsáveis pelo recebimento 

e aplicação dos recursos federais em relação às escolas da rede municipal 

e às escolas mantidas por entidades filantrópicas da rede estadual, quando 

delegadas pela Secretaria da Educação dos Estados.

Desde a vigência da Medida Provisória no 1.784, de 14 de dezembro 

de 1998, e suas reedições até a Lei no 11.947, de 16/6/2009 os recursos 

são transferidos de forma automática, sem necessidade da celebração de 

convênios, e a criação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) passou 

a ser condição para o recebimento das verbas. 

O CAE envolve a participação de representantes dos poderes Executivo e 

Legislativo, professores e pais de alunos, podendo também incluir outros 

segmentos da comunidade local, com a atribuição, entre outras, de acom-

panhar a aplicação dos recursos financeiros utilizados no Pnae. Cabe ao 

Tribunal de Contas da União, do Estado, do Distrito Federal e do Municí-

pio ou Conselho de Contas a fiscalização do uso desses recursos públicos.

De 1994 a 2002, o valor por aluno/dia da merenda escolar foi fixado 

em R$ 0,13 para o ensino fundamental e em R$ 0,06 para a pré-escola, nas 

escolas públicas e filantrópicas. Em 2003, a merenda escolar foi estendida 

às creches, que passaram a receber R$ 0,18 por criança atendida para 250 

dias por ano. Em agosto de 2004, o valor do ensino fundamental e da pré-

escola foi aumentado para R$ 0,15 e, em 2005, foi aumentado para R$ 

0,18, a partir de maio. Em 2006, o valor per capita da merenda aumentou 
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para R$ 0,22 de creches públicas e filantrópicas, sendo acrescido em 2009 

para R$ 0,44, e os valores por estudante do ensino fundamental, pré-escola 

e ensino fundamental continuam congelados até este ano de 2009. Para os 

alunos das escolas indígenas e localizadas em comunidades quilombolas, o 

valor per capita é de R$ 0,44. Convém lembrar que os recursos para o ensi-

no fundamental e a pré-escola são repassados para 200 dias letivos por ano. 

Em 2009, por meio da Lei no 11.947/2009 (antiga MP no 455/2009), o 

Pnae teve o atendimento estendido para os alunos de toda a educação básica.

Denominação Programa Nacional de Alimentação Escolar

Base	Legal
Lei	no	11.947,	de	16/06/2009;
Resolução/FNDE	no	38,	de	16/7/2009	e	Resolução	no	42,	
de	10/8/2009.

Objetivos

Atender	supletivamente	às	necessidades	nutricionais	e	
à	 formação	de	hábitos	alimentares	saudáveis	dos	alu-
nos	 das	 escolas	 públicas	 e	 filantrópicas	 de	 educação	
infantil,	 ensino	 fundamental	 e	 de	 escolas	 indígenas	 e	
quilombolas.

Critérios

Estados	e	Municípios	que	possuem	alunos	matriculados	
em	creche,	pré-escola,	ensino	fundamental	e	médio	de	
escolas	urbanas,	rurais,	indígenas	e	quilombolas,	públi-
cas	ou	filantrópicas.
As	escolas	devem	estar	cadastradas	no	censo	escolar/
MEC	e	a	escola	filantrópica	precisa	comprovar	número	
de	registro	e	de	Certificado	de	Entidade	de	Fins	Filantró-
picos.
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Valor	em	2009
R$	0,22	para	alunos	da	educação	básica,	atendidos	em	
pré-escolas,	ensino	fundamental	e	ensino	médio;	
R$	0,44	para	alunos	das	escolas	indígenas	e	quilombo-
las;	e	R$	0,44	para	alunos	de	creches.

Execução	

Os	repasses	são	feitos	em	dez	parcelas	mensais,	a	partir	
do	mês	de	fevereiro,	para	a	cobertura	de	200	dias	letivos,	
sem	 necessidade	 de	 convênio,	 em	 contas	 específicas	
abertas	pelas	entidades	executoras	estaduais	e	munici-
pais.
No	mínimo	30%	deverão	ser	utilizados	na	aquisição	de	
gêneros	alimentícios	da	agricultura	familiar	e	do	empre-
endedor	familiar,	priorizando	os	assentamentos	da	refor-
ma	agrária,	as	comunidades	tradicionais	indígenas	e	as	
comunidades	quilombolas.

Utilização	dos	
Recursos	

I	–	Aquisição	de	gêneros	alimentícios,	garantindo	no	mí-
nimo	uma	refeição	diária	aos	alunos	beneficiados;
II	–	A	 terceirização	de	serviços	é	permitida	somente	na	
utilização	dos	recursos	para	pagamento	de	gêneros	ali-
mentícios.	As	demais	despesas	necessárias	ao	forneci-
mento	das	refeições	ficam	a	cargo	da	entidade	executora;
III	–	No	mínimo,	70%	dos	recursos	destinados	ao	Pnae	
devem	ser	utilizados	na	aquisição	de	produtos	básicos;

Responsabilida-
des	dos	entes	
executores

−	 utilizar	 os	 recursos	 do	 Pnae,	 exclusivamente,	 para	
aquisição	de	gêneros	alimentícios,	inclusive	para	os	Mu-
nicípios	que	optarem	pelo	fornecimento	de	refeição	pron-
ta;
−	 ter	um	nutricionista	responsável	pela	elaboração	dos	
cardápios	da	alimentação	escolar;
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Responsabilida-
des	dos	entes	
executores

−	 responsabilizar-se	pelo	recebimento	e	complementa-
ção	dos	recursos	financeiros	transferidos	pelo	FNDE;
−	 instituir	um	Conselho	de	Alimentação	Escolar	(CAE);
−	 garantir	ao	CAE	a	infra	estrutura	(instalações	físicas	e	
recursos	humanos)	necessária	à	execução	das	ativida-
des	de	sua	competência,	inclusive	o	transporte	para	des-
locamento	dos	integrantes	do	CAE	aos	locais	relativos	ao	
exercício	de	sua	competência;

−	 apresentar	 ao	 CAE	 o	 relatório	 anual	 de	 gestão	 do	
Pnae;
−	 atender	 ao	 disposto	 na	 legislação	 de	 alimentos,	 es-
tabelecida	pela	Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	
do	Ministério	da	Saúde	e	do	Ministério	da	Agricultura	Pe-
cuária	e	Abastecimento,	no	que	se	 refere	aos	produtos	
adquiridos	com	recursos	do	Pnae;
−	 promover	 ações	 de	 saneamento	 básico	 nas	 institui-
ções	escolares	de	sua	responsabilidade;
−	 prestar	 contas	 dos	 recursos	 financeiros	 recebidos	 à	
conta	do	Pnae;	
−	 reprogramar	 para	 o	 exercício	 seguinte,	 nos	 termos	
disciplinados	 pela	 resolução	 vigente	 do	FNDE,	 o	 saldo	
dos	recursos	financeiros	existente	ao	final	de	cada	ano.
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Papel	do	Con-
selho	de	Alimen-
tação	Escolar	
–	CAE

Responsável	pela	fiscalização	e	aplicação	dos	recursos	
transferidos	e	por	zelar	pela	qualidade	dos	produtos,	des-
de	 a	 compra	 até	 a	 distribuição	 nas	 escolas,	 prestando	
sempre	atenção	às	boas	práticas	sanitárias	e	de	higiene;	
acompanhar	 a	 execução	 físico-financeira	 do	 programa;	
receber	 e	 analisar	 a	 prestação	de	 contas	 enviada	pela	
Entidade	 Executora,	 remetendo-a	 ao	 FNDE	 posterior-
mente.	

Prestação	de	
Contas	–	Prazos

Até	15	de	fevereiro	do	ano	subsequente	–	envio	ao	CAE	
da	prestação	de	contas	pela	Entidade	Executora.
Até	31	de	março	do	ano	subsequente	–	Encaminhamento	
ao	FNDE	da	prestação	de	contas	analisada	com	parecer	
conclusivo	do	CAE.

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE

Implantado em 1995, o Ministério da Educação, por meio do Progra-

ma Dinheiro Direto na Escola, repassa recursos da cota federal do salário-

educação diretamente às escolas públicas estaduais e municipais de ensino 

fundamental em todo o País, com mais de vinte alunos matriculados, além 

de atender às ONGs que atendem à educação especial, cadastradas no Cen-

so Escolar. 

O programa está regulamentado pela Lei no 11.947, de 16/16/2009 

(antiga MP no 455/2009) e pela Resolução/FNDE no 4, de 17/03/2009. Visa 

a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e para a construção da 

autonomia da escola pública e pressupõe a participação da comunidade 
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escolar por meio das Unidades Executoras – UEx. Essas entidades são 

associações sem fins lucrativos, com denominações diversas (Associação 

de Pais e Mestres, Caixa Escolar, Conselho Escolar, Círculo de Pais e Mes-

tres, Cooperativa Escolar, etc.), compostas por pessoas da comunidade 

e com participação ativa e sistemática na gestão financeira, administrativa 

e pedagógica da escola.

Os recursos são transferidos independentemente da celebração de 

convênio ou instrumento congênere e destinam-se à cobertura de despe-

sas de: aquisição de material permanente, quando receberem recursos de 

capital; manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 

aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; 

avaliação de aprendizagem; implementação de projeto pedagógico; desen-

volvimento de atividades educacionais; implementação do Plano de De-

senvolvimento da Escola (PDE Escola); funcionamento das escolas nos 

finais de semana e promoção da educação de tempo integral. Podem ainda 

ser custeadas despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos 

das unidades executoras.

É vedada a aplicação dos recursos do programa em gastos com pes-

soal, implementação de outras ações financiadas pelo FNDE e pagamento 

de tarifas bancárias e tributos, quando não incidentes sobre os bens e os 

serviços contratados para a consecução dos objetivos do programa.

Para participar do programa, todas as escolas públicas com mais de 

50 (cinquenta) alunos matriculados na educação básica deverão, obriga-

toriamente, constituir suas respectivas Unidades Executoras (UEx), con-
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dição que é facultativa para as escolas públicas, com até 50 (cinquenta) 

alunos matriculados.

A resolução abre a possibilidade de constituição de unidades execu-

toras por meio da formação de consórcio de até cinco escolas públicas que 

possuírem até 99 (noventa e nove) alunos, cada uma, integrantes da mesma 

rede de ensino.

Programa Brasil Alfabetizado

Instituído em 2003, o Programa Brasil Alfabetizado tem como obje-

tivo promover a alfabetização da população com idade acima de 15 anos, 

de forma articulada diretamente com a continuidade de seus estudos me-

diante o acesso à educação de jovens e adultos. 

A Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, dispôs novas normas para o 

repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado. Para fa-

cilitar a participação dos Estados e dos Municípios, o repasse que antes era 

feito por meio de convênios, desde 2004, é realizado de forma direta para 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apresentarem propostas 

para executar ações de Formação de Alfabetizadores e de Alfabetização de 

Jovens e Adultos.

Para participar do programa, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-

nicípios deverão preencher e encaminhar Termo de Adesão, manifestando 

interesse em participar do Programa e concordando com os termos da Re-

solução/FNDE no 12, de 3/4/2009. Além disso, cada ente deverá elaborar 
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ou revisar seu Plano Plurianual de Alfabetização (PPAlfa) de acordo com 

as orientações do Manual do Programa Brasil Alfabetizado do exercício de 

2009 e encaminhá-lo à Secad/MEC. 

Os alfabetizadores deverão ser professores das redes públicas de en-

sino, ter formação mínima de nível médio e experiência anterior em edu-

cação, preferencialmente, em educação de jovens e adultos. 

Cabe ao Município mobilizar os alunos, selecionar e oferecer a for-

mação inicial dos professores; a União encarrega-se de pagar bolsas aos 

professores e destinar recursos para material escolar, didático e pedagógi-

co, merenda e transporte escolar dos alunos. O valor das bolsas varia de 

R$ 250,00 a R$ 500,00 e são pagas diretamente aos beneficiários e o valor 

de apoio, necessário à manutenção do programa, é transferido diretamente 

às contas dos Municípios.
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O PISO SALARIAL
NACIONAL DOS
PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO
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O PISO SALARIAL

1. A LEI No 11.738/2008, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL PROFIS-

SIONAL NACIONAL

1.1 O valor do piso salarial

A lei estabelece um piso salarial de R$ 950,00, a ser atualizado a 

partir de 1o de janeiro de 2010, para os profissionais do magistério com 

formação em nível médio, na modalidade Normal, para a jornada de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Os profissionais das demais jornadas de trabalho (menores que 40h 

semanais) serão pagos tendo como base o valor do piso salarial definido 

em lei, observando-se a carga de trabalho proporcional.

Jornada	de	Trabalho Valor	do	Piso	em	2009*

40h/semana	ou	200	h/mês R$	950,00

30h/semana	ou	150h/mês R$	712,50

25h/semana	ou	125h/mês R$	593,75

20h/semana	ou	100h/mês R$	475,00

Valor	do	piso	em	2009,	conforme	orientação	do	MEC,	com	base	na	
posição	da	Advocacia-Geral	da	União	(AGU)
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Para os profissionais com formação em nível superior, é necessário 

que os Municípios observem o que estabelece suas leis municipais em 

relação à diferenciação salarial, pois a lei federal, ao estabelecer apenas 

um único piso, não fixa valor para os profissionais com nível superior. 

A obrigatoriedade do cumprimento do valor do piso refere-se unicamente 

aos profissionais com formação em nível médio.

1.2 Vigência do valor do piso

O valor do piso começou a vigorar em 1o de janeiro de 2009, de 

forma progressiva e proporcional, com acréscimo de dois terços (2/3) entre 

o que é pago (remuneração total) e o valor do piso atualizado, conforme 

prevê a lei. 

A lei determina que o valor integral do piso somente deva ser cum-

prido em 1o de janeiro de 2010, observando a atualização a ser realizada 

anualmente.

1.3 Profissionais que têm direito ao piso

A Lei no 11.738/2008, em seu artigo 2o, § 2o, define quem são os 

profissionais beneficiados pelo piso, pois muitos Municípios possuem na 

organização da carreira do magistério um único cargo de professor, permi-

tindo diferentes funções. São profissionais do magistério:
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§ 2o Por profissionais do magistério público da 
educação básica entendem-se aqueles que desem-
penham as atividades de docência ou as de suporte 
pedagógico à docência, isto é, direção ou adminis-
tração, planejamento, inspeção, supervisão, orien-
tação e coordenação educacionais, exercidas no 
âmbito das unidades escolares de educação básica, 
em suas diversas etapas e modalidades, com a for-
mação mínima determinada pela legislação federal 
de diretrizes e bases da educação nacional.

1.3.1 Extensão aos aposentados

O valor do piso também é estendido a todas as aposentadorias e 

pensões dos profissionais do magistério público da educação básica que 

sejam reajustadas pela paridade, ou seja, o reajuste dos proventos é rea-

lizado na mesma proporção e na mesma data, sempre que a remuneração 

dos servidores em atividade for modificada, inclusive quando decorrentes 

da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria (art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, e Emenda 

Constitucional no 47/2005). 

1.4 Conceito de piso – o que é considerado para seu cálculo

Na Lei no 11.738/2008, o piso salarial corresponde ao vencimento 

inicial da carreira. Mas, para o exercício de 2009, a própria lei federal, em 
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seu artigo 3o, admite que o piso compreenda o vencimento inicial acresci-

do das vantagens pecuniárias. Dessa forma, em 2010, o piso deverá levar 

em consideração o vencimento inicial.

Entretanto, esse conceito foi alterado por força de uma medida cau-

telar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.167) proposta contra dispositivos 

da Lei Federal no 11.738/2008.

Com a decisão do STF, até o julgamento final da ação, o conceito 

de piso passa a ser o de remuneração, ou seja, em 2010, também deverá 

ser considerado no valor do piso o total de pagamentos devidos aos pro-

fissionais do magistério (salário ou vencimento acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei).

Se o conceito do piso não tivesse sido alterado pelo STF, seriam ne-

cessárias alterações na carreira docente que provocariam o aumento refe-

rente às vantagens concedidas ao magistério em decorrência de sua relação 

direta aos vencimentos iniciais da carreira. Isto é, geraria um efeito cascata 

na folha de pagamento dos sistemas de ensino incompatível com a reali-

dade orçamentária de Estados e Municípios, com significativa elevação 

dos gastos com pessoal, concorrendo para o descumprimento dos limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 

101, de 4 de maio de 2000).

Assim, para 2010, a interpretação do §1o do artigo 2o da Lei do Piso, 

com base na decisão do STF, é a de que:

O piso salarial é o valor abaixo do qual a União, os Es-



74 O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

tados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão 
praticar remuneração das carreiras do magistério públi-
co da educação básica, para a jornada de, no máximo, 
40 (quarenta) horas semanais.

Ressalta-se que a decisão do STF é válida até o julgamento defi-

nitivo da ação, que não tem previsão para ocorrer. Por ser uma decisão 

temporária, a CNM espera que, no julgamento definitivo, o entendimento 

manifestado na medida cautelar do STF seja mantido, de forma que não 

gere, futuramente, obrigações de pagamento retroativo das diferenças, das 

dívidas e dos prejuízos no planejamento orçamentário municipal.

Com a medida cautelar concedida, o impacto financeiro que os Mu-

nicípios teriam com a implantação da lei do piso é reduzido na medida 

em que, pelo menos enquanto durar a decisão, não será necessário alterar 

o valor dos vencimentos ou salários dos profissionais do magistério, pois 

para o cálculo do piso toma-se como base a remuneração.

Por ocasião da revisão geral anual, que atende ao disposto no inciso 

X, do artigo 37 da Constituição Federal, sobre os vencimentos básicos de 

cada carreira, é possível que em alguns Municípios ocorra a diminuição 

do valor da complementação para alcançar o piso salarial dos profissionais 

do magistério público.

1.4.1 Cálculo do valor do piso dos profissionais do magistério com jorna-

da de trabalho de 40 horas semanais
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Para calcular o valor do piso no Município, é necessário verificar a 

remuneração total (vencimento ou salário acrescido das vantagens pecuni-

árias) paga aos profissionais com formação em nível médio, com jornada 

de 40 horas semanais.

Nos casos em que a remuneração for inferior ao valor definido em lei 

federal, para o exercício de 2009, deverá ser acrescida a diferença de 2/3 

(66,67%) entre o que é pago (remuneração total) e o valor do piso atuali-

zado, conforme prevê a lei.

Exemplo 1: Um professor com formação em nível médio e jornada 

de 40h/semanais recebeu uma remuneração total em 2008 (vencimento/

salário mais vantagens) de R$ 800,00. A diferença entre esse valor e o piso 

atualizado de R$ 950,00 é R$ 150,00. Dois terços (2/3) dessa diferença 

correspondem a R$ 100,00. Portanto, em 2009, a remuneração desse pro-

fessor deverá ser R$ 900,00 (R$ 800,00 + R$ 100,00).

Professor de nível médio, 40h semanais – Pagamento em 2009

Remuneração em 2008 R$ 800,00

Diferença	entre	a	remuneração	e	
o	piso. R$ 150,00 (R$	950,00*	-	R$	800,00)

2/3	da	diferença	–	valor	do	
complemento	ao	piso	a	ser	pago	
em	2009	.

R$ 100,00 (66,67%	de	R$	150,00)

Remuneração em 2009. R$ 900,00	(R$	800,00	+	R$	100,00)

*	Valor	do	piso	em	2009,	conforme	orientação	do	MEC,	com	base	na	posição	da	Advo-
cacia-Geral	da	União	(AGU).
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A diferença para alcançar o valor do piso será acrescida de forma pro-

gressiva à remuneração, a título de complemento do piso, observando o pa-

gamento de 2/3 (66,67%) em 2009. Para sua integralização, a partir de 2010, 

também será utilizada para cálculo a remuneração dos profissionais e não 

mais o vencimento inicial da carreira, caso a decisão do STF seja mantida.

Cabe esclarecer que, ao adotar o complemento do piso à remunera-

ção, os Municípios não estarão alterando os vencimentos ou salários-base 

dos profissionais do magistério. Dessa forma, a diferença entre o valor 

pago e o valor do piso (alcance progressivo do valor do piso) não incidi-

rá nas tabelas salariais que definem os porcentuais de diferenciação entre 

classes e níveis de titulação na carreira. 

1.4.2 Cálculo do valor do piso dos profissionais das demais jornadas de 

trabalho

Tendo em vista que os profissionais das demais jornadas de trabalho 

(menores que 40h/semanais) serão pagos com valores proporcionais ao 

valor do piso salarial definido em lei, tomemos o exemplo 2.

Exemplo 2: Como um professor com carga horária de 40 horas/se-

manais, ou 200 horas/mês, tem direito ao piso de R$ 950,00 (valor para 

2009), o professor com carga horária de 30 horas/semanais, corresponden-

te a 150 horas/mês, tem direito a um piso equivalente a R$ 712,50, resul-

tante do cálculo proporcional à sua jornada de trabalho.
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Professor de nível médio, 30h semanais – Pagamento em 2009

Remuneração em 2008. R$ 600,00.

Diferença	entre	a	remuneração	
e	o	piso. R$ 112,50 (R$	712,50*	-	R$	600,00).

Aumento	que	deverá	ser	
aplicado	em	2009	(2/3	da	
diferença).

R$ 75,00 (66,67%	de	R$	112,50).

Remuneração em 2009. R$ 675,00 (R$	600,00	+	R$	75,00).

*	Valor	do	piso	em	2009,	conforme	orientação	do	MEC,	com	base	no	posicionamento	da	
Advocacia-Geral	da	União	(AGU)

1.5 Forma de atualização do valor do piso

De acordo com o artigo 5o da lei federal, que estabelece o índice e a 

forma de atualização do piso, o valor será atualizado, anualmente, no mês 

de janeiro, a partir de 2009.

Essa atualização deve ser calculada com base no porcentual de cres-

cimento do valor mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino 

fundamental urbano, definido nacionalmente para o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb) nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Se o valor do piso tivesse sido atualizado, já em 2009, com base no 

crescimento do valor aluno/ano do Fundeb de 2008 para 2009, as alterações no 

piso salarial teriam se baseado em estimativas, que além de variarem ao longo 

do ano, nem sempre correspondem aos valores efetivamente realizados. É essa 

variação das estimativas que torna instável o critério de atualização do piso.
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Um exemplo da instabilidade do critério definido em lei é o que 

aconteceu este ano, pois, o crescimento do valor aluno/ano estimado no 

Fundeb 2008 para 2009 foi de 19,2%. Porém, o valor mínimo por aluno 

efetivamente realizado em 2008 só foi publicado em abril do ano seguinte, 

em que os cálculos tiveram de ser refeitos, e o porcentual de crescimento 

verificado foi de 15,1%. 

Mesmo com essas duas alterações dos valores por aluno ano do Fun-

deb, mais uma mudança foi realizada. Com a crise na arrecadação, as es-

timativas do Fundo para 2009 tiveram de ser revistas. Com isso, o valor 

mínimo por aluno ano, definido nacionalmente, teve uma queda significa-

tiva, passando de R$ 1.350,09 para R$ 1.221,34. Isso significa que esses 

novos valores do Fundeb representam um crescimento de apenas 4,1%, se 

compararmos 2008 a 2009.

Por esta razão, é necessária a revisão das regras definidas na lei que 

impõem aos gestores um cálculo com base em estimativas, o que pode 

prejudicar a política salarial adotada em Estados e Municípios.

1.5.1 Projeto de Lei (PL) no 3.776/2008

Contrário à forma de atualização, o Poder Executivo federal apre-

sentou dia 23/7/2008 o PL no 3.776/20087 propondo que a forma de atuali-

7	 	Como	o	PL	fora	aprovado	por	quatro	comissões	permanentes	–	Comissão	de	Constituição	e	Justiça	
e	de	Cidadania	(CCJC),	Comissão	de	Educação	e	Cultura	(CEC),	Comissão	de	Finanças	e	Tributação	(CFT)	e	
Comissão	de	Trabalho,	Administração	e	Serviço	Público	(CTASP)	–,	a	CNM	espera	que	os	deputados	votem,	em	
plenário,	favoravelmente	ao	PL,	confirmando	a	decisão	das	Comissões.	Depois	de	apreciada	na	Câmara	dos	
Deputados,	a	proposição	segue	para	o	Senado	Federal.
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zação do piso fosse feita com base no Índice Nacional de Preços ao Con-

sumidor (INPC), evitando-se a utilização do mesmo porcentual de cres-

cimento do valor mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino 

fundamental urbano, nos termos da Lei no 11.494/2007.

A CNM apoia a proposta contida no PL apresentado, pois a regra 

em vigor poderá gerar uma elevação contínua da parcela correspondente 

aos gastos com a remuneração dos profissionais do magistério público 

nas despesas totais com educação básica, podendo comprometer em mé-

dio e longo prazo outras ações de manutenção e desenvolvimento do 

ensino, a exemplo da manutenção das instalações e equipamentos das 

escolas, da aquisição de material escolar e dos programas de formação 

de professores.

Isso quer dizer que, se a regra não for mudada, além de o piso sala-

rial ser elevado no mesmo ritmo do crescimento das receitas do Fundeb 

por aluno, posto que desde a implantação do Fundo se verificou um cresci-

mento em torno de 20% no valor mínimo nacional por aluno/ano dos anos 

iniciais do ensino fundamental urbano, as estimativas mudam quando da 

necessidade de retificação de dados de matrículas ou na revisão da arreca-

dação dos impostos.

Essa é uma grande fragilidade da Lei do Piso, pois considera o cri-

tério de atualização do valor pelo crescimento do valor aluno/ano no Fun-

deb, que até o final de cada ano são consideradas as estimativas feitas pelo 

MEC. Por se tratar de estimativas, e considerando que o valor real só é 

publicado em abril do ano seguinte (período em que é realizado o ajuste 
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do Fundeb, previsto na Lei no 11.494/2007), os gestores municipais não 

podem estar definindo políticas salariais a partir de dados estimados. 

1.6 Horas-atividade

A Lei do Piso, em seu § 4o, art. 2o, antes da medida cautelar conce-

dida pelo STF, determinava o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 

horária do professor para o desempenho das atividades de interação com 

os educandos, ou seja, os professores teriam direito a um período de 1/3 

(33,33%) da jornada de trabalho destinado a estudos, planejamento e ava-

liação, incluídos na carga de trabalho. São as chamadas “horas-atividades”.

Com a decisão, o STF suspendeu o dispositivo legal que trata 

sobre o tempo de permanência do professor em atividades com os alu-

nos, por entender que a lei federal, ao regular sobre a jornada de trabalho, 

feria a autonomia dos entes federados por dispor sobre questão de compe-

tência dos Estados e dos Municípios. 

Além disso, o aumento para 1/3 da jornada de trabalho reservado ao 

planejamento acarretaria um impacto financeiro considerável a Estados e 

Municípios em razão do aumento de profissionais que deveriam ser con-

tratados para complementar a carga horária.

Assim, não há necessidade de os Municípios proce-
derem à revisão/adequação da jornada de trabalho em 
relação às horas-atividades, nem tampouco aumenta-
rem seus quadros de professores para complementar a 
carga horária a que o aluno do ensino fundamental tem 
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direito, qual seja, a uma jornada escolar de pelo menos 
quatro horas diárias de trabalho efetivo em sala de aula 

(art. 34, LDB).

Como a decisão proferida pelo STF aguarda julgamento final da 

ação, prevalecem as regras definidas em leis municipais específicas em 

relação à carga de trabalho dos profissionais do magistério.

Cumpre destacar que as horas-atividade são importantes no trabalho 

pedagógico e, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional (LDB), fazem parte da valorização dos profissionais da educação.

1.7 Complementação da União

A complementação da União para integralização do valor do piso 

salarial só ocorrerá a partir de 1o de janeiro de 2010.

Pelas regras definidas na Lei do Piso, apenas os Estados e os Muni-

cípios que recebem a complementação da União ao Fundeb poderão apre-

sentar o pedido de recursos complementares. Em 2009, são beneficiados 

os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 

Pernambuco e Piauí. Além disso, pela Portaria no 484, de 28/5/2009, são 

exigidos outros requisitos para formalização do pedido de complementa-

ção ao piso, sendo eles:

•	 Preencher completamente o Sistema de Informações sobre Or-

çamentos Públicos em Educação (Siope)

•	 aplicar pelo menos, 30% (trinta por cento) da receita na manu-

tenção e no desenvolvimento do ensino (MDE), de acordo com 
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os dados apurados pelo Sistema de Informações sobre Orça-

mentos Públicos em Educação (Siope);

•	 possuir majoritariamente alunos na área rural;

•	 ter o órgão da educação como gestor dos recursos;

•	 apresentar planilha de custos detalhada, demonstrando a neces-

sidade e a incapacidade para o cumprimento do valor do piso.

É importante ressaltar que além de serem estabelecidas várias exigên-

cias para apresentação do pedido de complementação, apenas 10% (dez por 

cento) do total que a União coloca no Fundeb poderão destinados ao piso, 

ou seja, dentro dos limites estabelecidos no inciso VI do caput do art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que determina 

que o porcentual de 10% possa ser distribuído aos Fundos por meio de pro-

gramas direcionados para a melhoria da qualidade da educação.

Necessário esclarecer que os recursos da complementação da União 

para a integralização do piso são os mesmos recursos destinados ao Fun-

deb, pois, desde 2007, o MEC tem repassado o valor integral da comple-

mentação previsto na Constituição aos Fundos dos Estados que praticam 

valores por aluno/ano abaixo do definido nacionalmente. Ou seja, não ha-

verá dinheiro novo da União no piso salarial, uma vez que são os mesmos 

recursos distribuídos aos Estados a título de complementação ao Fundeb.

1.8 Providências legais para instituição do piso pelos Municípios
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A realização de qualquer alteração no valor dos salários ou venci-

mentos tem de ser aprovada por lei municipal para sua autorização.

O projeto de lei deve ser encaminhado ao Poder Legislativo, buscan-

do a autorização para conceder complemento ao piso, se for o caso, acres-

cendo o valor ou porcentual necessário ao cumprimento do piso salarial 

nacional. O projeto de lei em questão deve estabelecer retroatividade a 1o 

de janeiro de 2009.

Antes, porém, para a instituição do piso salarial do magistério, é 

necessário que o Município adote outras providências para atendimento 

das exigências legais que se referem às adaptações na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que entrou em vigência em 2009, e à previsão do 

cumprimento da obrigação e das fontes de custeio para cumpri-la na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Isso decorre da necessidade de atender à obri-

gação instituída pela Lei Complementar no 101/2000.

O atendimento dessas exigências legais é fundamental para o aten-

dimento das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por-

tanto não é aconselhável deixar de cumprir tais exigências, pois poderá 

gerar apontamento dos órgãos de controle externo, pelo descumprimento 

da LRF.

Se, no entanto, o Município não realizou essas previsões, é indis-

pensável que as faça antes de efetivar qualquer pagamento ao magistério, 

com vistas a dar cumprimento ao pagamento proporcional em 2009 e à 

integralização do piso salarial em 2010.

Por essa razão, é importante que se observe a necessária compatibi-
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lização do Plano Plurianual (PPA) com os orçamentos anuais por meio da 

LDO, estabelecendo a efetiva conexão entre esses instrumentos de plane-

jamento, premissa básica da responsabilidade fiscal, pois o ente público 

não pode correr o risco de errar na execução do orçamento.
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VALORIZAÇÃO 
DOS 

PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO
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1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Nestas últimas décadas, presencia-se um intenso debate nacional 

acerca dos problemas e dos horizontes da educação no País, no contexto 

da luta mais ampla em favor da efetiva democratização da sociedade bra-

sileira e das mudanças decorrentes de alterações no sistema de produção, 

da dinâmica das relações sociais e do próprio avanço do conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico, que estão a requerer de imediato uma escola 

competente, flexível, ágil, criativa e prazerosa que contemple as potencia-

lidades do aluno e que seja pautada pela curiosidade de entender a comple-

xidade do mundo e disposta a propor mudanças. 

O reconhecimento de que a educação de qualidade é direito de todos 

sintetiza o debate nacional a respeito da educação, aponta e reafirma que 

o movimento da democratização da sociedade brasileira se vitaliza pelo 

desafio do resgate da função social e política da escola.

Alguns passos, nesse sentido, vêm sendo dados, seja no debate so-

cial mais amplo, seja no nível da legislação vigente – Constituição Federal, 

Constituições Estaduais, Leis Orgânicas dos Municípios –, seja mediante 

a formulação conjunta de políticas educacionais da União, dos Estados, 

dos Municípios, nos casos do Plano Decenal de Educação para Todos, do 

Plano Nacional de Educação e do Plano de Desenvolvimento da Educação. 

É no conjunto desse processo que três diretrizes interdependentes, 

apresentadas sob forma de princípios na Constituição Federal de 1988, 

passaram a nortear as políticas educacionais relacionadas à educação bá-
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sica com qualidade: universalização da educação básica, com qualidade, 

valorização dos profissionais da educação e democratização da gestão edu-

cacional, incluindo a gestão escolar, com ênfase na construção do projeto 

pedagógico da escola.

 O debate nacional expressa com clareza que a construção da qua-

lidade da educação formal constitui processo multifacetado, que requer 

simultaneamente condições escolares adequadas para o desenvolvimen-

to de atividades pedagógicas, profissionalização do docente, democrati-

zação da gestão da política educacional, estabelecimento de articulação 

entre instâncias governamentais e sociedade civil, avaliação periódica dos 

resultados pedagógicos, técnicos e administrativos obtidos, presença ati-

va da comunidade na gestão escolar. Políticas educacionais voltadas para 

a qualidade do ensino têm, pois, de privilegiar tais aspectos, dependendo a 

sua materialização da ação governamental e do efetivo envolvimento dos 

diferentes setores sociais. 

É nesse contexto do debate nacional das políticas educacionais das 

últimas décadas que o consenso nacional se constrói – a profissionalização 

do magistério é condição para a garantia do padrão de qualidade da educa-

ção escolar pública. 

2. A PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR

É consenso no País que a construção da qualidade da educação está 

intrinsecamente ligada à profissionalização do professor.



88 O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

Este consenso vem sendo sedimentado no debate em nível mais am-

plo, voltado para a superação da marca clientelística de atuação do Esta-

do brasileiro, corporificando-se, do ponto de vista formal, na legislação 

vigente, conforme a Constituição Federal de 1988 e subsequentemente, 

as cartas estaduais e municipais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e a Emenda Constitucional no 53/2006, que não apenas reconhe-

cem os professores como profissionais da educação escolar, como sinali-

zam para a sua valorização profissional, configurando os seus parâmetros 

– planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas, piso salarial profissional, nos 

termos da lei federal – que estão expressos no artigo 206, incisos V e VIII, 

da Constituição..

Tais parâmetros vêm sendo consolidados sob a forma de políticas, 

dentre as quais se destacam tanto o Plano Decenal de Educação para To-

dos 1993–2003, que ensejou o estabelecimento, em outubro de 1994, do 

Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, no âmbito 

do qual foram delineadas referências nacionais para a profissionalização 

do professor com destaque para a sua formação e remuneração condigna, 

como o Plano Nacional de Educação, vigente, o qual enfatiza que os do-

centes exercem um papel decisivo no processo educacional e que a valori-

zação do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos:

−	 formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa 

do educador como cidadão e profissional, o domínio dos conheci-

mentos do objeto de trabalho com os alunos e dos métodos peda-
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gógicos que promovam a aprendizagem;

−	 sistema de educação continuada que permita ao professor um cres-

cimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de 

uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo;

−	 jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alu-

nos, concentrada em um único estabelecimento de ensino e que 

inclua o tempo necessário para as atividades complementares ao 

trabalho em sala de aula;

−	 remuneração condigna, competitiva, no mercado de trabalho, com 

outras ocupações que requerem nível equivalente de formação;

−	 compromisso social e político do magistério.

O resgate da profissionalização do professor, portanto, constitui o 

cerne da política de valorização dos profissionais da educação e passa ne-

cessariamente pela elevação do nível de formação dos professores, pela 

melhoria das condições de trabalho e pela elaboração e implantação de 

planos de carreiras e remuneração.

Com relação à elevação do nível de formação dos professores, no 

que se refere ao Poder Público, necessário se faz investir maciçamente 

de forma programada e sistemática na qualificação profissional, tendo em 

vista a construção da qualidade do trabalho e a melhoria da formação do 

professor.

Essa formação poderá seguir um formato tradicional, desenvolvido 

pelas Universidades e Instituições de Ensino Superior, voltado para possi-

bilitar a participação dos professores, em cursos de graduação e em cursos 

de pós-graduação, bem como a formação massiva associada a momentos 
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presenciais, utilizando-se os meios de educação a distância disponíveis.

A formação continuada em serviço deverá ser realizada no cotidiano 

da escola, tendo como escopo a reflexão sistemática sobre a prática peda-

gógica do professor em sala de aula e aquela desenvolvida no âmbito das 

escolas pelo coletivo de professores e da área de suporte pedagógico na 

construção da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.

Também para garantir a melhoria das condições de trabalho do pro-

fessor, é importante o investimento em ações voltadas para a qualificação 

do espaço escolar e para o apoio às atividades pedagógicas, com vistas a 

assegurar, de um lado, a composição adequada do quantitativo de aluno 

por sala de aula e, de outro, a implantação do atendimento integral, bem 

como a ampliação de espaços de apoio pedagógico como bibliotecas, am-

bientes de apoio tecnológicos, de recreação e o suprimento de material 

didático indispensável à prática pedagógica da escola. 

Outra dimensão a ser observada pelo Poder Público para o resgate da 

profissionalização dos profissionais da educação é a instituição do Plano de 

Carreira e Remuneração a ser elaborado com base na legislação vigente, na 

expectativa de melhoria da qualidade de ensino e no contexto do debate so-

bre o lugar e o papel da educação na transformação da sociedade brasileira.

3. ELABORAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO

A Constituição, no artigo 206, inciso V, ao colocar a valorização 

dos profissionais do magistério como um dos princípios norteadores da 
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educação básica, prevê a existência de planos de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por con-

curso público de provas e títulos.

Para dar sustentabilidade aos dispositivos legais da educação básica, 

mudanças ocorreram na legislação promovidas pela Emenda Constitucio-

nal no 53/2006, que fundamenta o marco legal relativo à valorização dos 

profissionais da educação e que embasa todo o mandamento legal para 

elaboração dos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério Público.

Portanto, é concreta a necessidade de instituir uma carreira para os 

profissionais da educação, respaldadas por um plano de carreira, que pro-

mova a sua profissionalização, com a consequente expectativa de melhoria 

da qualidade da educação.

3.1 Diretrizes dos Planos de Carreira destinados à valorização do Ma-

gistério

Para elaborar ou adequar o plano de carreira é necessário estabelecer 

as diretrizes norteadoras da carreira dos profissionais da educação à luz 

das macrodiretrizes e dos pressupostos da política de valorização dos pro-

fissionais da educação, bem como observar as exigências legais vigentes. 

Nessa direção, o conteúdo do plano deverá abarcar os seguintes itens:

−	 estrutura básica da carreira incluindo sua linha de progressão com 

a definição de posicionamentos escalonados e os critérios de mu-

dança de uma para outra posição; requisitos de formação mínima 

para ingresso;
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−	 qualificação profissional que assegure aos profissionais da edu-

cação o direito à capacitação permanente e formação continuada, 

bem como a progressão por nova titulação; regulamentação da 

concessão da licença para qualificação profissional;

−	 avaliação periódica do desempenho profissional na perspectiva do 

incentivo ao intercâmbio entre pares, da inovação pedagógica, da 

dinâmica escolar e da progressão na carreira;

−	 jornada de trabalho que poderá ser parcial ou integral, mas sempre 

na perspectiva da jornada escolar dos alunos, que se situa em torno 

do ano letivo de, no mínimo, 200 dias e 800 horas; definição de 

porcentual do total da jornada de trabalho contratada para “período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga 

de trabalho” (LDB, art.67, II);

−	 definição da matriz salarial, observando o conjunto dos recursos fi-

nanceiros disponíveis para as despesas com remuneração dos pro-

fissionais da educação de forma que atenda e cumpra os preceitos 

legais e políticos;

−	 inclusão de outras vantagens na carreira além do vencimento, quan-

do for o caso; regulamentação das férias, da cedência ou cessão, 

das substituições temporárias nos impedimentos dos professores 

por afastamento e remoção;

−	 definição dos critérios de enquadramento, observando os ní-

veis de formação e a garantia da continuidade da contagem dos 

interstícios e dos períodos aquisitivos de direitos, observado, 
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ainda, o regime de trabalho; 

−	 definição dos requisitos para provimento dos cargos e detalhamento 

das atribuições dos cargos.

3.2 Como elaborar Plano de Carreira e Remuneração dos profissio-

nais da educação?

3.2.1 Alguns passos metodológicos

O fortalecimento da gestão educacional no âmbito municipal sinali-

za para a utilização de metodologias participativas.

Nessa perspectiva, a metodologia – Planejamento e Gestão para Re-

sultados – caracteriza-se como uma metodologia interativa que envolve 

todos os agentes municipais no processo e constitui-se em uma ferramenta 

de apoio aos Municípios no planejamento de carreiras para os profissionais 

de educação com vistas à elaboração e ou à adequação de Planos de Car-

reira e Remuneração do Magistério. 

Nesse sentido, essa metodologia reveste-se de caráter inovador, na 

medida em que apresenta concepções para a formulação da carreira do 

magistério fundamentada nos dispositivos legais e na valorização dos pro-

fissionais da educação. Contribui, ainda, para a análise e tematização dos 

principais fundamentos que norteiam as diferentes possibilidades de estru-

turação das carreiras que promovam a sua profissionalização com a conse-

quente melhoria da qualidade de ensino. 
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A aplicação dessa metodologia pressupõe o desenvolvimento do 

processo em sete etapas distintas e interdependentes, a seguir descritas: 

1. estruturação de colegiados;

2. análise da legislação educacional;

3. elaboração do cadastro funcional multidisciplinar para mapeamen-

to da situação atual da carreira, a partir de levantamento de infor-

mações sobre os profissionais da educação;

4. análise da folha de pagamento e dos indicadores financeiros;

5. definição da matriz de remuneração e enquadramento dos profis-

sionais da educação;

6. elaboração da proposta do Plano de Carreira e Remuneração;

7. gerenciamento do Plano de Carreira e Remuneração.

Estruturação de colegiados

Para a estruturação dos colegiados, é necessária a instituição de grupos 

de trabalho, com natureza de coordenação e de gestão, com vistas a nortear os 

trabalhos de formulação e/ou adequação do Plano de Carreira e Remuneração 

dos Profissionais de Educação, na perspectiva de realizar as ações de acordo 

com os níveis estabelecidos na organização administrativa do Município. 

A hierarquização desses colegiados passa pela organização dos ato-

res envolvidos no processo, delineando suas respectivas atribuições e res-

ponsabilidades.
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É importante que as instâncias de direção da gestão municipal, em 

especial, da Educação, da Administração e de Finanças constituam o Co-

legiado de Direção Superior, que tem como principais atribuições a dis-

cussão e a análise das macrodiretrizes e pressupostos da política de valori-

zação dos profissionais da educação; o estabelecimento das diretrizes nor-

teadoras do plano de carreira dos profissionais da educação e a validação 

de todas as etapas do processo de elaboração do plano de carreira.

Portanto, é importante que as pessoas envolvidas tenham um co-

nhecimento aprofundado dos dispositivos legais, das políticas educacio-

nais, das diretrizes educacionais, da situação educacional do Município, 

visando à assimilação dos conceitos básicos e ao desempenho das funções 

específicas dos colegiados.

Como são necessárias outras instâncias de decisões que envolvam as 

áreas da Educação, de Recursos Humanos da Administração, de Finanças 

e da área Jurídica, o Colegiado de Decisões Táticas, que assume o papel 

de coordenador dos trabalhos, tem as seguintes atribuições, quais sejam a 

de mapeamento da legislação educacional vigente no Município; levan-

tamento e coleta de dados pertinentes ao cadastro funcional, com vistas à 

atualização da base cadastral dos profissionais da educação; levantamento 

de dados orçamentários e financeiros constantes nos instrumentos do sis-

tema de planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), como subsídios para 

posterior estudo sobre o comportamento da receita municipal.

Já as instâncias de decisões operacionais que envolvem a área de 
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recursos humanos da área de Educação e/ou da área de Administração, 

os professores da educação infantil, do ensino fundamental e os gestores 

escolares poderão ter representação no Colegiado de Decisões Operacio-

nais e como atribuições a análise e a validação do mapeamento da carreira 

e análise do enquadramento em observância às determinações normativas 

da lei municipal.

Esses Colegiados de Gestão constituem instâncias de deliberação 

coletiva e de interlocução nos níveis de decisões estratégicas, táticas e ope-

racionais, cuja organização e estruturação se efetiva em canais internos de 

democratização da gestão, como, por exemplo, reuniões interativas, vol-

tadas para a interlocução do Colegiado de Direção do governo municipal 

com segmentos específicos dos níveis táticos e operacionais.

As reuniões dão sequência aos temas abordados no trabalho co-

letivo, ensejando um grau de aprofundamento, segundo o interesse e as 

responsabilidades de cada segmento, na perspectiva da socialização das 

informações, da formulação de sugestões e da proposta de elaboração do 

Plano de Carreira.

Cabe ao titular da pasta de educação articular e agendar as reuniões 

interativas dos colegiados conforme planejamento metodológico de elabo-

ração e implantação do plano de carreira e as atribuições e responsabilida-

des específicas de cada instância colegiada.
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Análise da legislação educacional

Para a realização dessa etapa, torna-se importante o mapeamento de 

toda a legislação municipal vigente relacionada à carreira e à remuneração 

dos profissionais da educação, bem como da legislação nacional – Lei no 

11.738/2008, que estabelece o Piso Salarial Profissional; art.22 da Lei no 

11.494/2007; art. 69 da Lei no 9.394/1996, Parágrafo único – que preceitua 

os critérios para tal remuneração. Cabe ao grupo de coordenação realizar 

o estudo analítico, com a finalidade de apoiar a administração municipal 

sobre os conteúdos que deverão ser remetidos ao plano de carreira ou re-

vogados quando for o caso.

Invariavelmente um grande esforço tem de ser empreendido nesta 

análise, pois na maioria dos casos constatam-se conflitos, ausências e im-

pertinências de ordem legal, as quais deverão ser expressas em relatório 

que fundamentará as bases para a definição e a validação da política de 

valorização do magistério que constará do Plano de Carreira.

Elaboração do cadastro funcional multidisciplinar

Nessa etapa, é necessária e importante a realização de reuniões inte-

rativas entre o grupo coordenador e os Colegiados de Direção Superior e 

de Decisões Táticas para obtenção de todas as informações pertinentes e 

indispensáveis ao fundamento de cada atividade. Esse levantamento tem 

como objetivo identificar o quantitativo dos profissionais de educação com 

as informações de dados pessoais e funcionais com vistas à atualização do 
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cadastro multidisciplinar que constitui a base para o mapeamento da situ-

ação atual da carreira do magistério.

Para tanto, há de serem disponibilizadas fichas de atualização do ca-

dastro dos profissionais da educação para possibilitar a mensuração, com 

segurança, do tamanho da rede municipal de educação, a partir do número 

de profissionais da educação, do número de escolas municipais e respec-

tivo mapeamento das áreas rurais e urbanas, dos níveis de formação exis-

tentes na rede, das funções de suporte à gestão educacional, dos turnos das 

aulas por escola e das disciplinas oferecidas no currículo.

Com base nas fichas atualizadas dos profissionais da educação, é 

fundamental a consolidação dos dados a partir da utilização de sistema 

informatizado, de maneira que assegure a agilidade do processo, o cruza-

mento de informações de maior abrangência com o uso das tabelas rela-

cionadas e rotinas automatizadas, a geração de relatórios que traduzirão a 

situação de cada profissional por cargo, nível, classe, carga horária e remu-

neração e certamente contribuirá para a tomada de decisões e continuidade 

dos procedimentos necessários ao enquadramento definitivo.

Análise da folha de pagamento e dos indicadores financeiros

Nesta etapa, são realizadas as simulações financeiras que subsidiarão 

a definição dos valores para a remuneração dos profissionais da educação 

na estrutura da carreira baseada na titulação ou habilitação, na avaliação 

de desempenho e na jornada de trabalho. Para sua execução, sugere-se 
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a análise dos indicadores orçamentários e financeiros expressos nos ins-

trumentos do Sistema de Planejamento e Orçamento – Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Nesta análise, é importante observar a interligação do PPA com o 

orçamento anual, especialmente, em relação às metas referentes ao plano 

de carreira dos profissionais da educação, que obrigatoriamente deverão 

ser priorizadas na lei de diretrizes orçamentárias, como condição legal 

para validação do processo de tramitação até aprovação final e implanta-

ção da lei. A análise do comportamento da receita e da despesa, por meio 

dos relatórios resumidos da execução orçamentária e financeira, constitui 

também importante subsídio para a formulação das alternativas da matriz 

de remuneração, cujo montante de despesas necessariamente deve cumprir 

os limites máximos estabelecidos pela LRF, para os Municípios.

Também importante é proceder à análise da folha de pagamento 

do mês adotado como referência, com todos os códigos relacionados aos 

eventos da remuneração de cada profissional pré-enquadrado por cargo, 

nível, classe e suas respectivas fontes pagadoras, na perspectiva da elabo-

ração de simulações financeiras. 

O cruzamento das informações referentes ao enquadramento dos 

profissionais da educação com os dados financeiros se configura como a 

referência para a definição da matriz de remuneração, a ser realizada pelo 

colegiado de Direção, uma vez que poderão ser elaboradas simulações fi-

nanceiras para oferecer alternativas na tomada de decisões da nova matriz 

de remuneração das respectivas carreiras.
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Definição da matriz de remuneração e enquadramento dos profis-

sionais da educação

Para a definição da matriz de remuneração é fundamental observar o 

conjunto dos recursos financeiros disponíveis para as despesas com remu-

neração dos profissionais da educação de forma que atenda e cumpra os 

preceitos legais e políticos.

A matriz de remuneração deverá expressar a dispersão salarial, isto 

é, a distância entre a menor e a maior remuneração que correspondem ao 

início e ao fim da carreira da categoria profissional. A menor remuneração 

é equivalente ao vencimento básico, sem acréscimo de qualquer vantagem 

e corresponde ao piso salarial, ou seja, ao vencimento do menor nível de 

titulação e da primeira classe (observar a Lei no 11.738/2008), na medida 

em que o teto salarial é a maior remuneração da carreira e corresponde à 

remuneração final, ou seja, ao vencimento do maior nível de titulação e da 

última classe.

Para garantir a efetivação do enquadramento dos profissionais da 

educação que traduza a situação de cada profissional por cargo, nível, clas-

se, carga horária e remuneração, é muito importante observar os dados do 

cadastro multidisciplinar, devidamente validado por cada profissional.
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Elaboração da proposta do Plano de Carreira e Remuneração

Para a elaboração da Proposta do Plano de Carreira e Remuneração, 

várias reuniões interativas serão realizadas entre os colegiados para a ob-

tenção de todas as informações pertinentes e indispensáveis ao enquadra-

mento final, bem como revisão e eventuais ajustes.

Nessa etapa de redação do projeto de lei e seus respectivos anexos 

é importante observar que os conteúdos relacionados à estruturação e ao 

desenvolvimento da carreira estejam expressos, tais como: estrutura básica 

da carreira, qualificação profissional, avaliação periódica de desempenho, 

jornada de trabalho, remuneração, enquadramento, tabelas de remunera-

ção e cargos, forma e requisitos do seu provimento.

Uma vez elaborada a versão final do Projeto de Lei e sua justificati-

va, devidamente validada pelo Colegiado Superior, é necessário o envio à 

Câmara Municipal pelo prefeito do Município. 

Ressalta-se nessa etapa a importância do assessoramento técnico du-

rante a tramitação do processo até a aprovação final.

Gerenciamento do Plano de Carreira e Remuneração

A partir da data de vigência da Lei do Plano de Carreira e Remune-

ração dos Profissionais do Magistério do Município, é interessante que o 

Poder Executivo institua a Comissão de Gestão do Plano de Carreira com 

a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização.

Nessa etapa, realiza-se o detalhamento dos mecanismos de monito-
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ramento nas fases de implantação e manutenção do Novo Plano de Car-

reira, quando serão disponibilizados treinamento, plantão de dúvidas e o 

Manual do usuário.

Visando a garantir o enquadramento dos profissionais de educação 

do Quadro do Pessoal Permanente, decorrentes dos critérios estabelecidos, 

é importante que na própria lei que institui o plano de carreira seja consti-

tuída a comissão de gestão do plano de carreira e remuneração, para atuar 

junto ao órgão de administração educacional do Município.

3.3 Alguns canais de interlocução

Considerando a compreensão mais ampla da especificidade da ação 

educacional e da sua complexidade no contexto da luta pela valorização 

dos profissionais da educação e, ainda, que o debate sobre Planos de 

Carreira está vinculado à sua profissionalização e ao processo de cons-

trução da qualidade do ensino é fundamental a criação de canais internos 

e externos de interlocução, a exemplo dos Seminários de Educação, que 

são canais de diálogo do governo municipal com a sociedade, particular-

mente, com os profissionais de educação (docentes e suporte pedagógico 

às escolas), os sindicatos e os dirigentes municipais, constitui prática 

governamental de monitoramento, avaliação e construção de políticas 

públicas.

Esses seminários se afirmam como um evento expressivo de trajetó-

ria histórica e de mobilização social que promovem o debate democrático, 
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e, como tal, a periodicidade nesta metodologia acompanha os momentos 

de discussão, construção e validação coletiva.

No início da elaboração da proposta, são considerados eventos de 

deflagração do processo de construção do Plano de Carreira, pois estão 

focados em questões relevantes como as diretrizes, o marco legal e as pro-

postas da política de valorização dos profissionais de educação da rede 

municipal.

Em um segundo momento, os seminários objetivam a validação da 

proposta preliminar do Plano de Carreiras e Remuneração, cuja construção 

coletiva foi embasada em consonância com as diretrizes e pressupostos da 

política de valorização dos profissionais de educação e nos dados obtidos e 

validados tanto no cadastro funcional multidisciplinar como na análise dos 

indicadores financeiros que retratam a situação educacional do Município.

Antecedendo o trabalho de elaboração e visando ao nivelamento 

conceitual e metodológico dos atores que se envolverão no processo, um 

conjunto de atividades será desenvolvido, como: apresentação e discussão 

da metodologia a ser utilizada no processo de elaboração e implantação 

do plano; a elaboração do planejamento do processo de implementação 

do plano de forma conjunta e integrada com as equipes das secretarias de 

educação, de administração e de finanças e estabelecimento de canais de 

interlocução em níveis estratégicos, táticos e operacionais.
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LEGISLAÇÃO RELACIONADA

Emenda Constitucional no 53, de 20 de dezembro de 2006 que dá 

nova redação aos arts. 7o, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constitui-

ção Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.

        AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENA-

DO FEDERAL, nos termos do § 3o do art. 60 da Constituição Federal, 

promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

        Art. 1o A Constituição Federal passa a vigorar com as seguin-

tes alterações:

“Art. 7o .....................................................................................

....................................................................................................

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nasci-

mento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

..........................................................................................”(NR)

“Art. 23. ...................................................................................

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a coo-

peração entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional.”(NR)

“Art. 30. ...................................................................................

...................................................................................................
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VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;

..........................................................................................”(NR)

“Art. 206. .................................................................................

....................................................................................................

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concur-

so público de provas e títulos, aos das redes públicas;

....................................................................................................

VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”(NR)

“Art. 208. .................................................................................

....................................................................................................

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 

(cinco) anos de idade;

..........................................................................................”(NR)

“Art. 211. .................................................................................

....................................................................................................

§ 5o A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 

regular.”(NR)
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“Art. 212. .................................................................................

....................................................................................................

§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financia-

mento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas 

na forma da lei.

§ 6o As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição 

social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao núme-

ro de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públi-

cas de ensino.”(NR)

        Art. 2o O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência)

“Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação 

desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-

cípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica 

e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as 

seguintes disposições:

I – a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito 

Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no 

âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB, de natureza contábil;

II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão cons-

tituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos 
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I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV 

do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do 

art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado 

e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas 

etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas res-

pectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabeleci-

dos nos §§ 2o e 3o do art. 211 da Constituição Federal;

III – observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV 

do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização 

da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei 

disporá sobre:

a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus re-

cursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno 

entre etapas e modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento 

de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno;

c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos 

pelas diversas etapas e modalidades da educação básica, observados os 

arts. 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas do Plano Na-

cional de Educação;

d) a fiscalização e o controle dos Fundos;

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacio-

nal para os profissionais do magistério público da educação básica;

IV – os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos 
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do inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municí-

pios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, con-

forme estabelecido nos §§ 2o e 3o do art. 211 da Constituição Federal;

V – a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere 

o inciso II do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada 

Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, 

fixado em observância ao disposto no inciso VII do caput deste artigo, 

vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5o do art. 212 da Cons-

tituição Federal;

VI – até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista 

no inciso V do caput deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por 

meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educa-

ção, na forma da lei a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

VII – a complementação da União de que trata o inciso V do caput 

deste artigo será de, no mínimo:

a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no primeiro ano de 

vigência dos Fundos;

b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no segundo ano de 

vigência dos Fundos;

c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de re-

ais), no terceiro ano de vigência dos Fundos;

d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso 

II do caput deste artigo, a partir do quarto ano de vigência dos Fundos;

VIII – a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do 
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ensino estabelecida no art. 212 da Constituição Federal suportará, no má-

ximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União, considerando-

se para os fins deste inciso os valores previstos no inciso VII do caput 

deste artigo;

IX – os valores a que se referem as alíneas a, b, e c do inciso

VII do caput deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da 

promulgação desta Emenda Constitucional, de forma a preservar, em cará-

ter permanente, o valor real da complementação da União;

X – aplica-se à complementação da União o disposto no art. 160 da 

Constituição Federal;

XI – o não-cumprimento do disposto nos incisos V e VII do caput 

deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente;

XII – proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada 

Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao paga-

mento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exer-

cício§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade 

de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente.

§ 2o O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Es-

tado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério – Fundef, no ano anterior à vigência desta 

Emenda Constitucional.

§ 3o O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âm-
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bito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, não poderá ser 

inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vi-

gência desta Emenda Constitucional.

§ 4o Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se re-

fere o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das 

matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação in-

fantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 (um 

terço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e 

sua totalidade a partir do terceiro ano.

§ 5o A porcentagem dos recursos de constituição dos Fundos, con-

forme o inciso II do caput deste artigo, será alcançada gradativamente nos 

primeiros 3 (três) anos de vigência dos Fundos, da seguinte forma: 

I – no caso dos impostos e transferências constantes do inciso

II do caput do art. 155; do inciso IV do caput do art. 158; e das alí-

neas a e b do inciso I e do inciso II do caput do art. 159 da Constituição 

Federal:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), 

no primeiro ano;

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 

segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano;

II – no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e 

III do caput do art. 155; do inciso II do caput do art. 157; e dos incisos II 
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e III do caput do art. 158 da Constituição Federal:

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no 

primeiro ano;

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 

segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano.”(NR)

§ 6o (Revogado).

§ 7o (Revogado).”(NR)

        Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

de sua publicação, mantidos os efeitos do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, conforme estabelecido pela Emenda Cons-

titucional no 14, de 12 de setembro de 1996, até o início da vigência dos 

Fundos, nos termos desta Emenda Constitucional.

        

 Brasília, em 19 de dezembro de 2006.

Mesa da Câmara dos 
Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado ALDO REBELO 
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente

Deputado JOSÉ THOMAZ 
NONÔ 

1o Vice-presidente

Senador TIÃO VIANA 
1o Vice-presidente

Deputado CIRO NOGUEIRA 
2o Vice-presidente

Senador ANTERO PAES DE BARROS 
2o Vice-presidente
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2o Secretário

Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 
2o Secretário

Deputado EDUARDO GOMES 
3o Secretário

	

Senador PAULO OCTÁVIO 
3o Secretário

 
Senador EDUARDO SIQUEIRA 
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LEI No 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007, que regulamenta o Fundo  

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-

lorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, de que trata 

o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias....; e 

dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o  É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Fede-

ral, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza 

contábil, nos termos do art. 60 do Ato das  Disposições  Constitucionais 

Transitórias - ADCT. 

Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste 

artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Fe-

deral e os Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição 

Federal e no inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso I 

do caput do art. 11 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de:

I – pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e 
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transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se refe-

rem os incisos I a IX do caput e o § 1o do art. 3o desta Lei, de modo que os 

recursos previstos no art. 3o desta Lei somados aos referidos neste inciso 

garantam a aplicação do mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) desses 

impostos e transferências em favor da manutenção e desenvolvimento do 

ensino;

II – pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos 

e transferências.

Art. 2o  Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento 

da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educa-

ção, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO FINANCEIRA

Seção I

Das Fontes de Receita dos Fundos

Art. 3o  Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 

são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:

I – imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer 

bens ou direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição 

Federal;

II – imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e 
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de comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com 

o inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;

III – imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto 

no inciso III do caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do 

art. 158 da Constituição Federal;

IV – parcela do produto da arrecadação do imposto que a União 

eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída 

pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal prevista no inci-

so II do caput do art. 157 da Constituição Federal;

V – parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a proprie-

dade territorial rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios,  

prevista no  inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;

VI – parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e 

proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializa-

dos devida ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – 

FPE e prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 da Constituição 

Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei no 5.172, de 25 

de outubro de 1966;

VII – parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e 

proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industriali-

zados devida ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM e prevista 

na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no 

Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei no 5.172, de 25 de outubro 

de 1966;
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VIII – parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos 

industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inci-

so II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar 

no 61, de 26 de dezembro de 1989; e

IX – receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previs-

tos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes. 

§ 1o  Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos 

do caput deste artigo o montante de recursos financeiros transferidos pela 

União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme dispos-

to na Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.

§ 2o  Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 

1o deste artigo, os Fundos contarão com a complementação da União, nos 

termos da Seção II deste Capítulo. 

Seção II

Da Complementação da União

Art. 4o  A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, 

no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado 

por aluno, calculado na forma do Anexo desta Lei, não alcançar o míni-

mo definido nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da 

União não seja inferior aos valores previstos no inciso VII do caput do art. 

60 do ADCT.

§ 1o  O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente cons-
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titui-se em valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino funda-

mental urbano e será determinado contabilmente em função da comple-

mentação da União. 

§ 2o  O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, 

considerando-se a complementação da União após a dedução da parcela 

de que trata o art. 7o desta Lei, relativa a programas direcionados para a 

melhoria da qualidade da educação básica. 

Art. 5o  A complementação da União destina-se exclusivamente a as-

segurar recursos financeiros aos Fundos, aplicando-se o disposto no caput 

do art. 160 da Constituição Federal. 

§ 1o  É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação da 

contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5o do art. 212 da 

Constituição Federal na complementação da União aos Fundos. 

§ 2o  A vinculação de recursos para manutenção e desenvolvimento 

do ensino estabelecida no art. 212 da Constituição Federal suportará, no 

máximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União.

Art. 6o  A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput do art. 

60 do ADCT.

§ 1o  A complementação da União observará o cronograma da pro-

gramação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos men-

sais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a 

serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses 

de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% 
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(oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% 

(cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subseqüente. 

§ 2o  A complementação da União a maior ou a menor em função 

da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada 

do exercício de referência será ajustada no 1o (primeiro) quadrimestre do 

exercício imediatamente subseqüente e debitada ou creditada à conta espe-

cífica dos Fundos, conforme o caso. 

§ 3o  O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo importa-

rá em crime de responsabilidade da autoridade competente.

Art. 7o  Parcela da complementação da União, a ser fixada anual-

mente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Edu-

cação Básica de Qualidade instituída na forma da Seção II do Capítulo III 

desta Lei, limitada a até 10% (dez por cento) de seu valor anual, poderá 

ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a 

melhoria da qualidade da educação básica, na forma do regulamento. 

Parágrafo único.  Para a distribuição da parcela de recursos da com-

plementação a que se refere o caput deste artigo aos Fundos de âmbito 

estadual beneficiários da complementação nos termos do art. 4o desta Lei, 

levar-se-á em consideração:

I – a apresentação de projetos em regime de colaboração por Estado 

e respectivos Municípios ou por consórcios municipais;

II – o desempenho do sistema de ensino no que se refere ao esforço 

de habilitação dos professores e aprendizagem dos educandos e melhoria 

do fluxo escolar;
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III – o esforço fiscal dos entes federados;

IV – a vigência de plano estadual ou municipal de educação apro-

vado por lei.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 8o  A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âm-

bito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadu-

al e os de seus Municípios, na proporção do número de alunos matricula-

dos nas respectivas redes de educação básica pública presencial, na forma 

do Anexo desta Lei. 

§ 1o  Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos 

no inciso II do caput do art. 60 do ADCT, em relação às instituições comu-

nitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 

com o poder público, o cômputo das matrículas efetivadas na educação 

infantil oferecida em creches para crianças de até 3 (três) anos. 

§ 2o  As instituições a que se refere o § 1o deste artigo deverão obri-

gatória e cumulativamente:

I – oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola e atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos;

II – comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes 
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financeiros em educação na etapa ou modalidade previstas nos §§ 1o, 3o e 

4o deste artigo;

III – assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola comu-

nitária, filantrópica ou confessional com atuação na etapa ou modalidade 

previstas nos §§ 1o, 3o e 4o deste artigo ou ao poder público no caso do 

encerramento de suas atividades;

IV – atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão 

normativo do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprova-

dos seus projetos pedagógicos;

V – ter certificado do Conselho Nacional de Assistência Social ou 

órgão equivalente, na forma do regulamento.

§ 3o  Admitir-se-á, pelo prazo de 4 (quatro) anos, o cômputo das 

matrículas  das pré-escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que atendam às 

crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas 

nos incisos I a V do § 2o deste artigo, efetivadas, conforme o censo escolar 

mais atualizado até a data de publicação desta Lei.

§ 4o  Observado o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no § 2o deste artigo, admitir-se-á o 

cômputo das matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atua-

lizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, con-

fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público, com atuação exclusiva na modalidade.

§ 5o  Eventuais diferenças do valor anual por aluno entre as insti-
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tuições públicas da etapa e da modalidade referidas neste artigo e as ins-

tituições a que se refere o § 1o deste artigo serão aplicadas na criação de 

infra-estrutura da rede escolar pública.

§ 6o  Os recursos destinados às instituições de que tratam os §§ 1o, 3o 

e 4o deste artigo somente poderão ser destinados às categorias de despesa 

previstas no art. 70 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 9o  Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta 

Lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, 

conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, considerando as ponderações aplicáveis. 

§ 1o  Os recursos serão distribuídos entre o Distrito Federal, os Esta-

dos e seus Municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos 

respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme os §§ 2o e 3o do art. 

211 da Constituição Federal, observado o disposto no § 1o do art. 21 desta 

Lei. 

§ 2o  Serão consideradas, para  a  educação especial, as matrículas 

na rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de 

escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas.

§ 3o  Os profissionais do magistério da educação básica da rede pú-

blica de ensino cedidos para as instituições a que se referem os §§ 1o, 3o 

e 4o do art. 8o desta Lei serão considerados como em efetivo exercício na 

educação básica pública para fins do disposto no art. 22 desta Lei.

§ 4o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no pra-
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zo de 30 (trinta) dias da publicação dos dados do censo escolar no Diário 

Oficial da União, apresentar recursos para retificação dos dados publica-

dos.

Art. 10.  A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará 

em conta as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de esta-

belecimento de ensino da educação básica:

I – creche em tempo integral;

II – pré-escola em tempo integral;

III – creche em tempo parcial;

IV – pré-escola em tempo parcial;

V – anos iniciais do ensino fundamental urbano;

VI – anos iniciais do ensino fundamental no campo;

VII – anos finais do ensino fundamental urbano;

VIII – anos finais do ensino fundamental no campo;

IX – ensino fundamental em tempo integral;

X – ensino médio urbano;

XI – ensino médio no campo;

XII – ensino médio em tempo integral;

XIII – ensino médio integrado à educação profissional;

XIV – educação especial;

XV – educação indígena e quilombola;

XVI – educação de jovens e adultos com avaliação no processo; 

XVII – educação de jovens e adultos integrada à educação profissio-

nal de nível médio, com avaliação no processo.
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§ 1o  A ponderação entre diferentes etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 (um) para os 

anos iniciais do ensino fundamental urbano, observado o disposto no § 1o 

do art. 32 desta Lei. 

§ 2o  A ponderação entre demais etapas, modalidades e tipos de esta-

belecimento será resultado da multiplicação do fator de referência por um 

fator específico fixado entre 0,70 (setenta centésimos) e 1,30 (um inteiro e 

trinta centésimos), observando-se, em qualquer hipótese, o limite previsto 

no art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Para os fins do disposto neste artigo, o regulamento disporá 

sobre a educação básica em tempo integral e sobre os anos iniciais e finais 

do ensino fundamental. 

§ 4o  O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o 

término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade. 

Art. 11.  A apropriação dos recursos em função das matrículas na 

modalidade de educação de jovens e adultos, nos termos da alínea c do in-

ciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias - ADCT, observará, em cada Estado e no Distrito Federal, percentual 

de até 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo respectivo. 

Seção II

Da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Bá-

sica de Qualidade
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Art. 12.  Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a 

Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica 

de Qualidade, com a seguinte composição:

I – 1 (um) representante do Ministério da Educação;

II – 1 (um) representante dos secretários  estaduais de educação de 

cada uma das 5 (cinco) regiões político-administrativas do Brasil  indicado  

pelas  seções regionais do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 

Educação - CONSED;

III – 1 (um) representante dos secretários municipais de educação de 

cada uma das 5 (cinco) regiões político-administrativas do Brasil indicado 

pelas  seções regionais da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação - UNDIME. 

§ 1o  As deliberações da Comissão Intergovernamental de Finan-

ciamento para a Educação Básica de Qualidade serão registradas em ata 

circunstanciada, lavrada conforme seu regimento interno. 

§ 2o  As deliberações relativas à especificação das ponderações serão 

baixadas em resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 

de julho de cada exercício, para vigência no exercício seguinte.

§ 3o  A participação na Comissão Intergovernamental de Financia-

mento para a Educação Básica de Qualidade é função não remunerada de 

relevante interesse público, e seus membros, quando convocados, farão jus 

a transporte e diárias. 

Art. 13.  No exercício de suas atribuições, compete à Comissão In-

tergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade:
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I – especificar anualmente as ponderações aplicáveis entre diferen-

tes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação 

básica, observado o disposto no art. 10 desta Lei, levando em consideração 

a correspondência ao custo real da respectiva etapa e modalidade e tipo de 

estabelecimento de educação básica, segundo estudos de custo realizados 

e publicados pelo Inep;

II – fixar anualmente o limite proporcional de apropriação de re-

cursos pelas diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de 

ensino da educação básica, observado o disposto no art. 11 desta Lei;

III – fixar anualmente a parcela da complementação da União a ser 

distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a 

melhoria da qualidade da educação básica, bem como respectivos critérios 

de distribuição, observado o disposto no art. 7o desta Lei;

IV - elaborar, requisitar ou orientar a elaboração de estudos técnicos 

pertinentes, sempre que necessário;

V - elaborar seu regimento interno, baixado em portaria do Ministro 

de Estado da Educação. 

§ 1o  Serão adotados como base para a decisão da Comissão Inter-

governamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade os 

dados do censo escolar anual mais atualizado realizado pelo Inep. 

§ 2o  A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Edu-

cação Básica de Qualidade exercerá suas competências em observância 

às garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 

da Constituição Federal e às metas de universalização da educação básica 
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estabelecidas no plano nacional de educação.

Art. 14.  As despesas da Comissão Intergovernamental de Financia-

mento para a Educação Básica de Qualidade correrão à conta das dotações 

orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação. 

CAPÍTULO IV

DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS

Art. 15. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de 

cada exercício, para vigência no exercício subseqüente:

I – a estimativa da receita total dos Fundos;

II – a estimativa do valor da complementação da União;

III – a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito 

Federal e de cada Estado;

IV – o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. 

Parágrafo único.  Para o ajuste da complementação da União de que 

trata o § 2o do art. 6o desta Lei, os Estados e o Distrito Federal deverão pu-

blicar na imprensa oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda, até o dia 31 de janeiro, os valores da arrecada-

ção efetiva dos impostos e das transferências de que trata o art. 3o desta Lei 

referentes ao exercício imediatamente anterior. 

Art. 16.  Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unida-

des transferidoras ao Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal, 

que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito 
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Federal e aos Municípios. 

Parágrafo único. São unidades transferidoras a União, os Estados e 

o Distrito Federal em relação às respectivas parcelas do Fundo cuja arreca-

dação e disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade.

Art. 17.  Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Esta-

dos e do Distrito Federal, serão repassados automaticamente para contas 

únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos 

Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e 

mantidas na instituição financeira de que trata o art. 16 desta Lei. 

§ 1o  Os repasses aos Fundos provenientes das participações a que 

se refere o inciso II do caput do art. 158 e as alíneas a e b do inciso I do 

caput e inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal, bem como 

os repasses aos Fundos à conta das compensações financeiras aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios a que se refere a Lei Complementar no 87, de 

13 de setembro de 1996, constarão dos orçamentos da União, dos Estados 

e do Distrito Federal e serão creditados pela União em favor dos Governos 

Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios nas contas específicas a 

que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabe-

lecidas nesta Lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma 

de divulgação adotados para o repasse do restante dessas transferências 

constitucionais em favor desses governos. 

§ 2o  Os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos 

nos incisos I, II e III do caput do art. 155 combinados com os incisos III e 

IV do caput do art. 158 da Constituição Federal constarão dos orçamentos 
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dos Governos Estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo 

estabelecimento oficial de crédito previsto no art. 4o da Lei Complementar 

no 63, de 11 de janeiro de 1990, no momento em que a arrecadação estiver 

sendo realizada nas contas do Fundo abertas na instituição financeira de 

que trata o caput deste artigo. 

§ 3o  A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no 

que se refere aos recursos dos impostos e participações mencionados no § 

2o deste artigo, creditará imediatamente as parcelas devidas ao  Governo 

Estadual, ao Distrito Federal e aos Municípios nas contas específicas re-

feridas neste artigo, observados os critérios e as finalidades estabelecidas 

nesta Lei, procedendo à divulgação dos valores creditados de forma simi-

lar e com a mesma periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao 

restante da transferência do referido imposto. 

§ 4o  Os recursos dos Fundos provenientes da parcela do imposto 

sobre produtos industrializados, de que trata o inciso II do caput do art. 

159 da Constituição Federal, serão creditados pela União em favor dos 

Governos Estaduais e do Distrito Federal nas contas específicas, segundo 

os critérios e respeitadas as finalidades estabelecidas nesta Lei, observados 

os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação previstos na Lei 

Complementar no 61, de 26 de dezembro de 1989. 

§ 5o  Do montante dos recursos do imposto sobre produtos indus-

trializados de que trata o inciso II do caput do art. 159 da Constituição 

Federal a parcela devida aos Municípios, na forma do disposto no art. 5o da 

Lei Complementar no 61, de 26 de dezembro de 1989, será repassada pelo 
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Governo Estadual ao respectivo Fundo e os recursos serão creditados na 

conta específica a que se refere este artigo, observados os mesmos prazos, 

procedimentos e forma de divulgação do restante dessa transferência aos 

Municípios. 

§ 6o  A instituição financeira disponibilizará, permanentemente, aos 

conselhos referidos nos incisos II, III e IV do § 1o do  art. 24 desta Lei os 

extratos  bancários referentes à conta do fundo.

§ 7o  Os recursos depositados na conta específica a que se refere o 

caput deste artigo serão depositados pela União, Distrito Federal, Estados 

e Municípios na forma prevista no § 5o do art. 69 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996.

Art. 18.  Nos termos do § 4o do art. 211 da Constituição Federal, os 

Estados e os Municípios poderão celebrar convênios para a transferên-

cia de alunos, recursos humanos, materiais e encargos financeiros, assim 

como de transporte escolar, acompanhados da transferência imediata de 

recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas assumido 

pelo ente federado. 

Parágrafo único.  (VETADO)

Art. 19.  Os recursos disponibilizados aos Fundos pela União, pelos 

Estados e pelo Distrito Federal deverão ser registrados de forma detalhada 

a fim de evidenciar as respectivas transferências. 

Art. 20.  Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas 

contas específicas dos Fundos cuja perspectiva de utilização seja superior 

a 15 (quinze) dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto 
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prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, na ins-

tituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo 

a preservar seu poder de compra. 

Parágrafo único.  Os ganhos financeiros auferidos em decorrência 

das aplicações previstas no caput deste artigo deverão ser utilizados na 

mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições esta-

belecidas para utilização do valor principal do Fundo.

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 21.  Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 

complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem cre-

ditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento 

do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 1o  Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios 

indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de 

ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prio-

ritária, conforme estabelecido nos §§ 2o e 3o do art. 211 da Constituição 

Federal.

§ 2o  Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos 

Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos ter-
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mos do § 1o do art. 6o desta Lei, poderão ser utilizados no 1o (primeiro) 

trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de 

crédito adicional. 

Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais 

totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos pro-

fissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 

pública. 

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, 

considera-se:

I – remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais 

do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 

emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servido-

res do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive 

os encargos sociais incidentes;

II – profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais 

que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção 

ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional e coordenação pedagógica;

III – efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das ativida-

des de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua 

regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente go-

vernamental que o remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais 

afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, 

que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 
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Art. 23.  É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:

I – no financiamento das despesas não consideradas como de manu-

tenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II – como garantia ou contrapartida de operações de crédito, inter-

nas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou 

programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do 

ensino para a educação básica.

CAPÍTULO VI

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO 

E

FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 24.  O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, 

a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, jun-

to aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para 

esse fim. 

§ 1o  Os conselhos serão criados por legislação específica, editada 

no pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de 

composição:

I – em âmbito federal, por no mínimo 14 (quatorze) membros, sendo:
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a) até 4 (quatro) representantes do Ministério da Educação;

b) 1 (um) representante do Ministério da Fazenda;

c) 1 (um) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão;

d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educação;

e) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de Es-

tado da Educação – Consed;

f) 1 (um) representante da Confederação Nacional dos Trabalhado-

res em Educação – CNTE;

g) 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes Munici-

pais de Educação – Undime;

h) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 

pública;

i) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 

um dos quais indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas 

- UBES;

II – em âmbito estadual, por no mínimo 12 (doze) membros, sendo:

a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais 

pelo menos 1 (um) do órgão estadual responsável pela educação básica;

b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;

c) 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação;

d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Diri-

gentes Municipais de Educação – UNDIME;

e) 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores em Educação – CNTE;

f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pú-

blica;

g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica públi-

ca, 1 (um) dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes secun-

daristas;

III – no Distrito Federal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo a 

composição determinada pelo disposto no inciso II deste parágrafo, exclu-

ídos os membros mencionados nas suas alíneas b e d;

IV – em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sen-

do:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais 

pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educa-

cional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 

escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 

pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 

um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 

§ 2o  Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando 

houver, 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Edu-
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cação e 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares. 

§ 3o  Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo 

serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos con-

selheiros anteriores:

I – pelos dirigentes dos órgãos  federais, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos das re-

presentações dessas instâncias;

II – nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e 

estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito 

nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo 

organizado para esse fim, pelos respectivos pares;

III – nos casos de representantes de professores e servidores, pelas 

entidades sindicais da respectiva categoria.

§ 4o  Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I e II do § 3o 

deste artigo, o Ministério da Educação designará os integrantes do conse-

lho previsto no inciso I do § 1o deste artigo, e o Poder Executivo  compe-

tente  designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos II, III e 

IV do § 1o deste artigo.

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

deste artigo:

I – cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 3o (terceiro) grau, 

do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, 

do Governador e do Vice-Governador, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e 
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dos Secretários Estaduais, Distritais ou Municipais;

II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle 

interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüí-

neos ou afins, até 3o (terceiro) grau, desses profissionais;

III – estudantes que não sejam emancipados;

IV – pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exo-

neração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos 

recursos; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos 

em que atuam os respectivos conselhos. 

§ 6o  O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será 

eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a 

função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 7o  Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem vin-

culação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão 

renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. 

§ 8o  A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

I – não será remunerada;

II – é considerada atividade de relevante interesse social;

III – assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre in-

formações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades 
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de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem 

informações;

IV – veda, quando os conselheiros forem representantes de professo-

res e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa 

ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das ativida-

des do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conse-

lheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

V – veda, quando os conselheiros forem representantes de estudan-

tes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta 

injustificada nas atividades escolares.

§ 9o  Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar 

anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas 

respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concor-

rer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 

estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos. 

§ 10.  Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura admi-

nistrativa própria, incumbindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à 

execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério 

da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição dos res-

pectivos conselhos. 
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§ 11.  Os membros dos conselhos de acompanhamento e controle te-

rão mandato de, no máximo, 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução 

por igual período.

§ 12.  Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados, re-

presentação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com 

direito a voz.

§ 13.  Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos 

recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte  do Escolar – Pnate e do Programa de Apoio aos Sistemas de 

Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber 

e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulan-

do pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encami-

nhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Art. 25.  Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais men-

sais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos 

Fundos assim como os referentes às despesas realizadas ficarão permanen-

temente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos 

federais, estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á 

dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico.

Parágrafo único.  Os conselhos referidos nos incisos II, III e IV do § 

1o do art. 24 desta Lei poderão, sempre que julgarem conveniente:

I – apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle 

interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos 

demonstrativos gerenciais do Fundo;
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II – por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário 

de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclareci-

mentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, 

devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 

(trinta) dias;

III – requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes 

a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços 

custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais 

deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e 

indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que 

estejam vinculados;

c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se 

refere o art. 8o desta Lei;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;

IV – realizar visitas e inspetorias in loco para verificar: 

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas ins-

tituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos 

com recursos do Fundo.

Art. 26.  A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do 

disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, espe-
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cialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, 

serão exercidos:

I – pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos ór-

gãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios;

II – pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdi-

ções;

III – pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições 

a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação 

da União. 

Art. 27.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão 

contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pe-

los Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicá-

vel. 

Parágrafo único.  As prestações de contas serão instruídas com pare-

cer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Execu-

tivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a 

apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. 

Art. 28.  O descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição 

Federal e do disposto nesta Lei sujeitará os Estados e o Distrito Federal à 

intervenção da União, e os Municípios à intervenção dos respectivos Esta-

dos a que pertencem, nos termos da alínea e do inciso VII do caput do  art. 

34 e do inciso III do caput do art. 35 da Constituição Federal. 
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Art. 29.  A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cum-

primento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e do Dis-

trito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente 

quanto às transferências de recursos federais. 

§ 1o  A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste 

artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que se refe-

rem o inciso LXXIII do caput do art. 5o e o § 1o do art. 129 da Constituição 

Federal, sendo-lhes assegurado o acesso gratuito aos documentos mencio-

nados nos arts. 25 e 27 desta Lei.

§ 2o  Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 

Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para a fiscalização 

da aplicação dos recursos dos Fundos que receberem complementação da 

União.

Art. 30.  O Ministério da Educação atuará:

I – no apoio técnico relacionado aos procedimentos e critérios de 

aplicação dos recursos dos Fundos, junto aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e às instâncias responsáveis pelo acompanhamento, fiscaliza-

ção e controle interno e externo;

II – na capacitação dos membros dos conselhos;

III – na divulgação de orientações sobre a operacionalização do 

Fundo e de dados sobre a previsão, a realização e a utilização dos valores 

financeiros repassados, por meio de publicação e distribuição de documen-

tos informativos e em meio eletrônico de livre acesso público;
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IV – na realização de estudos técnicos com vistas na definição do 

valor referencial anual por aluno que assegure padrão mínimo de qualida-

de do ensino;

V – no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos, por 

meio de sistema de informações  orçamentárias e financeiras e de coope-

ração com os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal; 

VI – na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta 

Lei, com vistas na adoção de medidas operacionais e de natureza político-

educacional corretivas, devendo a primeira dessas medidas se realizar em 

até 2 (dois) anos após a implantação do Fundo. 

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I

Disposições Transitórias

Art. 31.  Os Fundos serão implantados progressivamente nos pri-

meiros 3 (três) anos de vigência, conforme o disposto neste artigo. 

§ 1o  A porcentagem de recursos de que trata o art. 3o desta Lei será 

alcançada conforme a seguinte progressão:

I – para os impostos e transferências constantes do inciso II do caput 

do art. 155, do inciso IV do caput do art. 158, das alíneas a e b do inciso I 

e do inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal, bem como para 
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a receita a que se refere o § 1o do art. 3o desta Lei:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cen-

to), no 1o (primeiro) ano;

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no 

2o (segundo) ano; e

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

II - para os impostos e transferências constantes dos incisos I e III do 

caput do art. 155, inciso II do caput do art. 157, incisos II e III do caput do 

art. 158 da Constituição Federal:

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

(primeiro) ano;

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

(segundo) ano; e

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

§ 2o  As matrículas de que trata o art. 9o desta Lei serão consideradas 

conforme a seguinte progressão:

I – para o ensino fundamental regular e especial público: a totalidade 

das matrículas imediatamente a partir do 1o (primeiro) ano de vigência do 

Fundo;

II – para a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens 

e adultos:

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

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

do Fundo;

c) a totalidade das matrículas a partir do 3o (terceiro) ano de vigência 

do Fundo, inclusive.

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

I – R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no 1o (primeiro) ano 

de vigência dos Fundos;

II – R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no 2o (segundo) ano 

de vigência dos Fundos; e

III – R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de 

reais), no 3o (terceiro) ano de vigência dos Fundos. 

§ 4o  Os valores a que se referem os incisos I, II e III do § 3o deste 

artigo serão atualizados, anualmente, nos primeiros 3 (três) anos de vigên-

cia dos Fundos, de forma a preservar em caráter permanente o valor real 

da complementação da União. 

§ 5o  Os valores a que se referem os incisos I, II e III do § 3o deste ar-

tigo serão corrigidos, anualmente, pela variação acumulada do Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou índice equivalente que lhe 

venha a suceder, no período compreendido entre o mês da promulgação da 

Emenda Constitucional no 53, de 19 de dezembro de 2006, e 1o de janeiro 

de cada um dos 3 (três) primeiros anos de vigência dos Fundos.

§ 6o  Até o 3o (terceiro) ano de vigência dos Fundos, o cronograma 

de complementação da União observará a programação financeira do Te-
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souro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o úl-

timo dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% 

(quarenta e cinco por cento) até 31 de julho e de 100% (cem por cento) até 

31 de dezembro de cada ano. 

§ 7o  Até o 3o (terceiro) ano de vigência dos Fundos, a complemen-

tação da União não sofrerá ajuste quanto a seu montante em função da 

diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do 

exercício de referência, observado o disposto no § 2o do art. 6o desta Lei 

quanto à distribuição entre os fundos instituídos no âmbito de cada Estado. 

Art. 32.  O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada 

Estado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao efetivamente pra-

ticado em 2006, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, esta-

belecido pela Emenda Constitucional no 14, de 12 de setembro de 1996. 

§ 1o  Caso o valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de 

cada Estado e do Distrito Federal, no âmbito do Fundeb, resulte inferior 

ao valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do 

Distrito Federal, no âmbito do Fundef, adotar-se-á este último exclusiva-

mente para a distribuição dos recursos do ensino fundamental, mantendo-

se as demais ponderações para as restantes etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do regulamento. 

§ 2o  O valor por aluno do ensino fundamental a que se refere o caput 

deste artigo terá como parâmetro aquele efetivamente praticado em 2006, que 
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será corrigido, anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Con-

sumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE ou índice equivalente que lhe venha a suceder, no período 

de 12 (doze) meses encerrados em junho do ano imediatamente anterior.

Art. 33.  O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente 

para o ensino fundamental no âmbito do Fundeb não poderá ser inferior ao 

mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do Fundef. 

Art. 34.  Os conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de 60 

(sessenta) dias contados da vigência dos Fundos, inclusive mediante adap-

tações dos  conselhos do Fundef existentes na data de publicação desta Lei. 

Art. 35.  O Ministério da Educação deverá realizar, em 5 (cinco) 

anos contados da vigência dos Fundos, fórum nacional com o objetivo de 

avaliar o financiamento da educação básica nacional, contando com repre-

sentantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos 

trabalhadores da educação e de pais e alunos. 

Art. 36.  No 1o (primeiro) ano de vigência do  Fundeb, as pondera-

ções seguirão as seguintes especificações:

I – creche - 0,80 (oitenta centésimos);

II – pré-escola - 0,90 (noventa centésimos);

III – anos iniciais do ensino fundamental urbano - 1,00 (um inteiro);

IV – anos iniciais do ensino fundamental no campo - 1,05 (um intei-

ro e cinco centésimos);

V – anos finais do ensino fundamental urbano - 1,10 (um inteiro e 

dez centésimos);
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VI – anos finais do ensino fundamental no campo - 1,15 (um inteiro 

e quinze centésimos);

VII – ensino fundamental em tempo integral - 1,25 (um inteiro e 

vinte e cinco centésimos);

VIII – ensino médio urbano - 1,20 (um inteiro e vinte centésimos);

IX – ensino médio no campo - 1,25 (um inteiro e vinte e cinco cen-

tésimos);

X – ensino médio em tempo integral - 1,30 (um inteiro e trinta cen-

tésimos);

XI – ensino médio integrado à educação profissional - 1,30 (um in-

teiro e trinta centésimos);

XII – educação especial - 1,20 (um inteiro e vinte centésimos);

XIII – educação indígena e quilombola - 1,20 (um inteiro e vinte 

centésimos);

XIV – educação de jovens e adultos com avaliação no processo - 

0,70 (setenta centésimos);

XV – educação de jovens e adultos integrada à educação profissio-

nal de nível médio, com avaliação no processo - 0,70 (setenta centésimos).

§ 1o  A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Edu-

cação Básica de Qualidade fixará  as ponderações referentes à creche e 

pré-escola em tempo integral.

§ 2o  Na fixação dos valores a partir do 2o (segundo) ano de vigência 

do Fundeb, as ponderações entre as matrículas da educação infantil segui-

rão, no mínimo, as seguintes pontuações:
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I – creche pública em tempo integral - 1,10 (um inteiro e dez centé-

simos);

II – creche pública em tempo parcial - 0,80 (oitenta centésimos);

III – creche conveniada em tempo integral - 0,95 (noventa e cinco 

centésimos);

IV – creche conveniada em tempo parcial - 0,80 (oitenta centési-

mos);

V – pré-escola em tempo integral - 1,15 (um inteiro e quinze centé-

simos);

VI – pré-escola em tempo parcial - 0,90 (noventa centésimos).

Seção II

Disposições Finais

Art. 37.  Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação 

local específica e desta Lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal 

de Educação, instituindo câmara específica para o acompanhamento e o 

controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recur-

sos do Fundo, observado o disposto no inciso IV do § 1o e nos §§ 2o, 3o, 4o 

e 5o do art. 24 desta Lei. 

§ 1o  A câmara específica de acompanhamento e controle social so-

bre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb 

terá competência deliberativa e terminativa.

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

Art. 38.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão assegurar no financiamento da educação básica, previsto no art. 

212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma 

a garantir padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente. 

Parágrafo único. É assegurada a participação popular e da comuni-

dade educacional no processo de definição do padrão nacional de qualida-

de referido no caput deste artigo.

Art. 39.  A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às 

iniciativas de melhoria de qualidade do ensino, acesso e permanência na 

escola, promovidas pelas unidades federadas, em especial aquelas volta-

das para a inclusão de crianças e adolescentes em situação de risco social.

Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito Federal desen-

volverão, em regime de colaboração, programas de apoio ao esforço para 

conclusão da educação básica dos alunos regularmente matriculados no 

sistema público de educação:

I – que cumpram pena no sistema penitenciário, ainda que na condi-

ção de presos provisórios;

II – aos quais tenham sido aplicadas  medidas socioeducativas nos 

termos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão im-

plantar Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação 

básica, de modo a assegurar:

I – a remuneração condigna dos profissionais  na educação básica 
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da rede pública;

II – integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica 

da escola; 

III – a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Parágrafo único.  Os Planos de Carreira deverão contemplar capaci-

tação profissional especialmente voltada à formação continuada com vis-

tas na melhoria da qualidade do ensino. 

Art. 41.  O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de 

agosto de 2007,  piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica.

Parágrafo único.  (VETADO)

Art. 42.  (VETADO)

Art. 43.  Nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, fica mantida a 

sistemática de repartição de recursos prevista na Lei no 9.424, de 24 de de-

zembro de 1996,  mediante a utilização dos coeficientes de participação do 

Distrito Federal, de cada Estado e dos Municípios, referentes ao exercício 

de 2006, sem o pagamento de complementação da União. 

Art. 44.  A partir de 1o de março de 2007, a distribuição dos recursos 

dos Fundos é realizada na forma prevista nesta Lei. 

Parágrafo único.  A complementação da União prevista no inciso I 

do § 3o do art. 31 desta Lei, referente ao ano de 2007, será integralmente 

distribuída entre março e dezembro. 

Art. 45.  O ajuste da distribuição dos recursos referentes ao primeiro 

trimestre de 2007 será realizado no mês de abril de 2007, conforme a sis-
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temática estabelecida nesta Lei. 

Parágrafo único.  O ajuste referente à diferença entre o total dos 

recursos da alínea a do inciso I e da alínea a do inciso II do § 1o do art. 31 

desta Lei e os aportes referentes a janeiro e fevereiro de 2007, realizados 

na forma do disposto neste artigo, será pago no mês de abril de 2007. 

Art. 46.  Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2007, os arts. 

1o a 8o e 13 da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e o art. 12 da Lei 

no 10.880, de 9 de junho de 2004, e o § 3o do art. 2o da Lei no 10.845, de 5 

de março de 2004. 

Art. 47.  Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do Fundeb, a União 

alocará, além dos destinados à complementação ao Fundeb, recursos orça-

mentários para a promoção de programa emergencial de apoio ao ensino 

médio e para reforço do programa nacional de apoio ao transporte escolar.

Art. 48.  Os Fundos terão vigência até 31 de dezembro de 2020.

Art. 49.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília,  20  de junho de 2007; 186o da Independência e 119o da 

República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

 Tarso Genro   Guido Mantega 

 Fernando Haddad  Jorge Hage Sobrinho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.6.2007
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ANEXO

Nota explicativa: 

O cálculo para a distribuição dos recursos do Fundeb é realizado em 

4 (quatro) etapas subseqüentes:

1) cálculo do valor anual por aluno do Fundo, no âmbito de cada 

Estado e do Distrito Federal, obtido pela razão entre o total de recursos de 

cada Fundo e o número de matrículas presenciais efetivas nos âmbitos de 

atuação prioritária (§§ 2o e 3o do art. 211 da Constituição Federal), multi-

plicado pelos fatores de ponderações aplicáveis;

2) dedução da parcela da complementação da União de que trata o 

art. 7o desta Lei;

3) distribuição da complementação da União, conforme os seguintes 

procedimentos:

3.1) ordenação decrescente dos valores anuais por aluno obtidos nos 

Fundos de cada Estado e do Distrito Federal;

3.2) complementação do último Fundo até que seu valor anual por 

aluno se iguale ao valor anual por aluno do Fundo imediatamente superior;

3.3) uma vez equalizados os valores anuais por aluno dos Fundos, 

conforme operação 3.2, a complementação da União será distribuída a es-

ses 2 (dois) Fundos até que seu valor anual por aluno se iguale ao valor 

anual por aluno do Fundo imediatamente superior;

3.4) as operações 3.2 e 3.3 são repetidas tantas vezes quantas forem 
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necessárias até que a complementação da União tenha sido integralmente 

distribuída, de forma que o valor anual mínimo por aluno resulte definido 

nacionalmente em função dessa complementação;

4) verificação, em cada Estado e no Distrito Federal, da observância 

do disposto no § 1o do art. 32 (ensino fundamental) e no art. 11 (educação 

de jovens e adultos) desta Lei, procedendo-se aos eventuais ajustes em 

cada Fundo.

Fórmulas de cálculo:

Valor anual por aluno:

i

i
i NP

F
VA =

�
=

=
15

1j
jiji NNP �

em que:
iVA : valor por aluno no Estado i;

iF : valor do Fundo do Estado i, antes da complementação da União;
iNP : número de matrículas do Estado i, ponderadas pelos fatores de 

diferenciação;
j� : fator de diferenciação aplicável à etapa e/ou às modalidades e/ou ao 

tipo de estabelecimento de ensino j;
jiN : número de matrículas na etapa e/ou nas modalidades e/ou no 

tipo de estabelecimento de ensino j no Estado i.

Complementação da União fixada a partir dos valores mínimos pre-

vistos no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT (EC no 53/06):
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Comp/União:    ≥    R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no 

1o (primeiro) ano de vigência;

≥    R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no 2o (segundo) ano 

de vigência;

≥    R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de 

reais), no 3o (terceiro) ano de vigência;

≥    10% (dez por cento) do total de recursos do fundo, a partir do 4o 

(quarto) ano de vigência.

Complementação da União e valor anual mínimo por aluno definido 

nacionalmente:

Sempre que ( )minVAVA i < , a União complementará os recursos do 

Fundo do Estado i até que i

i

NP
F

VA
�

=min

em que:
minVA : valor mínimo por aluno definido nacionalmente;
�

iF : valor do Fundo do Estado i após a complementação da União.

Para Estados que não recebem complementação da União 
( )minVAVA i � , tem-se: ii FF =�

Distribuição de recursos entre o Distrito Federal, os Estados e seus 

Municípios:

A distribuição de recursos entre o Distrito Federal, os Estados e seus 

Municípios observa o disposto no § 1o do art. 32 (ensino fundamental) e o 

disposto no art. 11 (educação de jovens e adultos) desta Lei, a fim de obter 

a distribuição aplicável a demais etapas, modalidades e tipos de estabele-
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cimento de ensino:

���� ++= oieifii FFFF

em que:

�
fiF : parcela de recursos do Fundo do Estado i destinada ao ensino 

fundamental;
�

eiF : parcela de recursos do Fundo do Estado i destinada à educação 

de jovens e adultos;
�

oiF : parcela de recursos do Fundo do Estado i destinada a demais 

etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino.

O total de matrículas ponderadas pelos fatores de diferenciação 

aplicáveis é obtido da seguinte forma:

oieifii NPNPNPNP ++=

em que:
fiNP : número de matrículas no ensino fundamental ponderadas pe-

los fatores de diferenciação aplicáveis;
eiNP : número de matrículas na educação de jovens e adultos ponde-

radas pelos fatores de diferenciação aplicáveis;
oiNP : número de matrículas em demais etapas, modalidades e tipos 

de estabelecimento de ensino da educação básica, ponderadas pelos fato-

res de diferenciação aplicáveis.

Apropriação de recursos do Fundo do Estado i pelo Distrito Fede-
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ral, pelos Estados e seus Municípios:
���� ++= oi

oi

oki
ei

ei

eki
fi

fi

fki
ki F

NP
NP

F
NP
NP

F
NP
NP

F

�
+

=

�� =
1

1

in

k
kii FF

em que:

k: rede de educação básica do Distrito Federal, do Estado i ou de um 

de seus Municípios;
in : número de Municípios do Estado i;
�

kiF : valor transferido para a rede k de educação básica do Estado i;
fkiNP : número de matrículas no ensino fundamental da rede k do 

Estado i, ponderadas pelos fatores de diferenciação aplicáveis;
ekiNP : número de matrículas na educação de jovens e adultos da 

rede k do Estado i, ponderadas pelos fatores de diferenciação aplicáveis;
okiNP : número de matrículas de demais etapas, modalidades e tipos 

de estabelecimento de ensino da educação básica da rede k do Estado i, 

ponderadas pelos fatores de diferenciação aplicáveis.

Para o Distrito Federal e cada um dos Estados:

�
�

�
�
�

�
= ��

fii
i

fi
fi FF

NP
NP

MaxF ,

()�
�

�
�
�

�
�

+
= ���

ifii
oiei

ei
ei FFF

NPNP
NP

MinF �,*

��� ��= eifiioi FFFF *

em que:
fiF : valor transferido tendo como base o valor por aluno do ensino 
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fundamental efetivamente praticado em 2006, no âmbito Fundef;
� : limite proporcional de apropriação de recursos pela educação de 

jovens e adultos;
[]BAMax , : função máximo, que considera o maior valor entre A e 

B;
[]BAMin , : função mínimo, que considera o menor valor entre A e 

B.
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Constituição da República Federativa do Brasil (art. 169)

Art. 169 – A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder 

os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de re-

muneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 

estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, 

a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 

só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 

Constitucional no 19, de 1998)

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decor-

rentes; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes or-

çamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de eco-

nomia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).
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Lei Complementar no 101/2000, de 4 de maio de 2000 (LRF), 

que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a res-

ponsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências (arts. 4o, 

5o, 15, 16 e 17)

Art.4o .....................................................................................

...............................................................................................

§ 2o .......................................................................................

V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia 

de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de cará-

ter continuado.

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de 

forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orça-

mentárias e com as normas desta Lei Complementar:

II – será acompanhado do documento a que se refere o § 6o 

do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a 

renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado;

Art.15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e le-

sivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obri-

gação que não atendam o disposto nos arts.16 e 17

Art.16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação go-

vernamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado deI 

– estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
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deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento 

tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual 

e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes or-

çamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 

de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito 

genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 

realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 

orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, 

prioridades e metas previstas nesses instrumentos e não infrinja qual-

quer de suas disposições.

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acom-

panhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

Art.17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a des-

pesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 

um período superior a dois exercícios.

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que 

trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 

I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio.”
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Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alí-

nea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profis-

sional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o  Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a 

alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Consti-

tucionais Transitórias.

Art. 2o  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o  O piso salarial profissional nacional 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 bá-

sica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (No 

julgamento do STF da ADI 4167, a referência do piso salarial passa a 

ser remuneração e não mais vencimento inicial).

§ 2o  Por profissionais do magistério público da educação básica en-
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tendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de 

suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, plane-

jamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, 

exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas 

diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela 

legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 

§ 3o  Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de traba-

lho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput des-

te artigo. (Vencimento inicial substituído por remuneração, conforme 

medida cautelar do STF no julgamento da ADI 4167).

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das ativi-

dades de interação com os educandos. (Parágrafo suspenso pela medida 

cautelar do STF no julgamento da ADI 4167).

§ 5o  As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei 

serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do 

magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7  da Emenda 

Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Consti-

tucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 3o  O valor de que trata o art. 2  desta Lei passará a vigorar a par-

tir de 1  de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial 

das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e 

proporcional, observado o seguinte: (Vencimento inicial substituído por 
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remuneração, e data de vigência do piso a partir de 1o de janeiro de 

2009, conforme medida cautelar do STF no julgamento da ADI 4167).

I – (VETADO);

II – a partir de 1o  de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da 

diferença entre o valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do 

art. 5o desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente; (Vencimen-

to inicial substituído por remuneração, conforme medida cautelar do 

STF no julgamento da ADI 4167).

III – a integralização do valor de que trata o art. 2o  desta Lei, atua-

lizado na forma do art. 5o  desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 

2010, com o acréscimo da diferença remanescente. (Cálculo com base na 

remuneração e não no vencimento inicial, conforme medida cautelar 

do STF no julgamento da ADI 4167).

§ 1o  A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser 

antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Mu-

nicípios.

§ 2o  Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial 

profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer 

título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em 

valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as van-

tagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei. (Até 

julgamento final da ADI 4167, serão admitidas no cálculo do valor do 

piso as vantagens pecuniárias).

Art. 4o  A União deverá complementar, na forma e no limite do dispos-
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to no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta 

Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recur-

sos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade 

orçamentária para cumprir o valor fixado. 

§ 1o  O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacida-

de, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acom-

panhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complemen-

tação de que trata o caput deste artigo.

§ 2o A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente 

federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma 

a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus 

recursos.

Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da 

educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir 

do ano de 2009.

Parágrafo único.  A atualização de que trata o caput deste artigo será 

calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual 

mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urba-

no, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho 

de 2007.

Art. 6o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deve-

rão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magis-

tério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso 
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salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 

da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da 

Constituição Federal.

Art. 7o  (VETADO)

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da 

República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Tarso Genro    Nelson Machado

Fernando Haddad   Paulo Bernardo Silva

José Múcio Monteiro Filho  José Antonio Dias Toffoli

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17/7/2008
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Decisão do STF, de 17 de dezembro de 2008, em análise da 

ADI 4167, publicada no dia 2/2/2009, com acórdão publicado em 

30/04/2009.

Decisão: O Tribunal deferiu parcialmente a cautelar para fixar 

interpretação conforme ao artigo 2o, da Lei no 11.738/2008, no sentido de 

que, até o julgamento final da ação, a referência do piso salarial é a remu-

neração; deferiu a cautelar em relação ao § 4o do artigo 2o; e deu interpre-

tação conforme ao artigo 3o para estabelecer que o cálculo das obrigações 

relativas ao piso salarial se dará a partir de 01 de janeiro de 2009, vencidos 

parcialmente o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, que também defe-

ria a cautelar quanto ao inciso II do artigo 3o, e o Senhor Ministro Marco 

Aurélio, que deferia integralmente o pedido de cautelar. Tendo em conta 

as ausências da Senhora Ministra Cármen Lúcia e do Senhor Ministro Eros 

Grau, que se retiraram após terem proferidos seus votos, e antes da toma-

da do voto do Senhor Ministro Cezar Peluso, o Senhor Ministro Marco 

Aurélio suscitou questão de ordem, rejeitada pelo Tribunal, quanto à falta 

de quorum para prosseguimento da votação sobre matéria constitucional. 

Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, 

o Senhor Ministro Celso de Mello e a Senhora Ministra Ellen Gracie. Fa-

laram, pelos requerentes, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul 

e Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, o Dr. 

Ulisses Schwarz Vinna, Procurador do Estado, e a Dra. Eliana Graeff Mar-

tins, Procuradora-Geral do Estado; pelo requerido, Congresso Nacional, 

o Dr. Luiz Fernando Bandeira, Advogado-Geral do Senado Federal; pela 
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Advocacia-Geral da União, o Ministro José Antônio Dias Toffoli; e, pelos 

amici curiae, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabeleci-

mentos de Ensino e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educa-

ção, respectivamente, o Dr. Salomão Barros Ximenes e o Dr. Roberto de 

Figueiredo Caldas. Plenário, 17/12/2008. 
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Resolução no 02, de 28 de maio de 2009, que fixa Diretrizes 

Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profis-

sionais do Magistério da Educação Básica Pública

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Na-

cional de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 

no artigo 9o, § 1o, alínea “c” da Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

com a redação dada pela Lei no 9.131, de 25 de novembro de 1995, e tendo 

em vista o Parecer CNE/CEB no 9/2009, homologado por despacho do Se-

nhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 29 de maio 

de 2009, resolve: 

Art. 1o Os Planos de Carreira e Remuneração para os Profissionais 

do Magistério Público da Educação Básica, nas redes de ensino da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão observar as Di-

retrizes fixadas por esta Resolução, elaborada com base no Parecer CNE/

CEB no 9/2009. 

Art. 2o Para os fins dispostos no artigo 6o da Lei no 11.738/2008, 

que determina aos entes federados a elaboração ou adequação de seus Pla-

nos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, 

a presente Resolução destina-se aos profissionais previstos no artigo 2o, § 

2o, da referida lei, observados os preceitos dos artigos 61 até 67 da Lei no 

9.394/96, que dispõe sobre a formação docente. 

§ 1o São considerados profissionais do magistério aqueles que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 
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docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, su-

pervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das 

unidades escolares de Educação Básica, em suas diversas etapas e modali-

dades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional, Educação 

Indígena), com a formação mínima determinada pela legislação federal de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 2o Os entes federados que julgarem indispensável a extensão dos 

dispositivos da presente Resolução aos demais profissionais da educação 

poderão aplicá-los em planos de carreira unificados ou próprios, sem ne-

nhum prejuízo aos profissionais do magistério. 

Art. 3o Os critérios para a remuneração dos profissionais do magis-

tério devem pautar-se nos preceitos da Lei no 11.738/2008, que estabelece 

o Piso Salarial Profissional Nacional, e no artigo 22 da Lei no 11.494/2007, 

que dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de Manutenção e Desenvol-

vimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB) des-

tinada ao pagamento dos profissionais do magistério, bem como no artigo 

69 da Lei no 9.394/96, que define os percentuais mínimos de investimento 

dos entes federados na educação. 

Parágrafo único. As fontes de recursos para o pagamento da re-

muneração dos profissionais do magistério são aquelas descritas no artigo 

212 da Constituição Federal e no artigo 60 do seu Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, além de recursos provenientes de outras fon-

tes vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 
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Art. 4o As esferas da administração pública que oferecem alguma 

etapa da Educação Básica, em quaisquer de suas modalidades, devem ins-

tituir planos de carreira para todos os seus profissionais do magistério, e, 

eventualmente, aos demais profissionais da educação, conforme disposto 

no § 2o do artigo 2o desta Resolução, dentro dos seguintes princípios: 

I – reconhecimento da Educação Básica pública e gratuita como 

direito de todos e dever do Estado, que a deve prover de acordo com o 

padrão de qualidade estabelecido na Lei no 9.394/96, LDB, sob os prin-

cípios da gestão democrática, de conteúdos que valorizem o trabalho, a 

diversidade cultural e a prática social, por meio de financiamento público 

que leve em consideração o custo-aluno necessário para alcançar educação 

de qualidade, garantido em regime de cooperação entre os entes federados, 

com responsabilidade supletiva da União; 

II – acesso à carreira por concurso público de provas e títulos e 

orientado para assegurar a qualidade da ação educativa; 

III – remuneração condigna para todos e, no caso dos profissionais 

do magistério, com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos 

valores correspondentes ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos 

da Lei no 11.738/2008; 

IV – reconhecimento da importância da carreira dos profissionais 

do magistério público e desenvolvimento de ações que visem à equipara-

ção salarial com outras carreiras profissionais de formação semelhante; 

V – progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem ti-

tulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; 
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VI – valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao 

ente federado, que será utilizado como componente evolutivo; 

VII – jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, 

no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a am-

pliação paulatina da parte da jornada destinada às atividades de preparação 

de aulas, avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos 

com a comunidade e formação continuada, assegurando-se, no mínimo, os 

percentuais da jornada que já vêm sendo destinados para estas finalidades 

pelos diferentes sistemas de ensino, de acordo com os respectivos projetos 

político-pedagógicos; 

VIII – incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade es-

colar; 

IX – incentivo à integração dos sistemas de ensino às políticas na-

cionais e estaduais de formação para os profissionais da educação, nas 

modalidades presencial e a distância, com o objetivo de melhorar a qua-

lificação e de suprir as carências de habilitação profissional na educação; 

X – apoio técnico e financeiro, por parte do ente federado, que vise 

melhorar as condições de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir a 

incidência de doenças profissionais; 

XI – promoção da participação dos profissionais do magistério e 

demais segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação 

do projeto político-pedagógico da escola e da rede de ensino; 

XII – estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação 

dos profissionais entre unidades escolares, tendo como base os interesses 
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da aprendizagem dos educandos; 

XIII – regulamentação entre as esferas de administração, quando 

operando em regime de colaboração, nos termos do artigo 241 da Cons-

tituição Federal, para a remoção e o aproveitamento dos profissionais, 

quando da mudança de residência e da existência de vagas nas redes de 

destino, sem prejuízos para os direitos dos servidores no respectivo quadro 

funcional. 

Art. 5o Na adequação de seus planos de carreira aos dispositivos da 

Lei no 11.738/2008 e da Lei no 11.494/2007, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios devem observar as seguintes diretrizes: 

I – assegurar a aplicação integral dos recursos constitucionalmente 

vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, além de outros 

eventualmente destinados por lei à educação; 

II – fazer constar nos planos de carreira a natureza dos respectivos 

cargos e funções dos profissionais da educação à luz do artigo 2o desta 

Resolução; 

III – determinar a realização de concurso público de provas e tí-

tulos para provimento qualificado de todos os cargos ou empregos públi-

cos ocupados pelos profissionais do magistério, na rede de ensino público, 

sempre que a vacância no quadro permanente alcançar percentual que pos-

sa provocar a descaracterização do projeto político-pedagógico da rede de 

ensino, nos termos do Parecer CNE/CEB no 9/2009, assegurando-se o que 

determina o artigo 85 da Lei no 9.394/96, o qual dispõe que qualquer cida-

dão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso 



173O Financiamento da Educação e seus desdobramentos na Gestão Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de 

ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais 

de seis anos; 

IV – fixar vencimento ou salário inicial para as carreiras profissio-

nais da educação, de acordo com a jornada de trabalho definida nos respec-

tivos planos de carreira, devendo os valores, no caso dos profissionais do 

magistério, nunca ser inferiores ao do Piso Salarial Profissional Nacional, 

diferenciados pelos níveis das habilitações a que se refere o artigo 62 da 

Lei no 9.394/96, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou 

modalidade de atuação do profissional; 

V – diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos 

profissionais da educação escolar básica por titulação, entre os habilitados 

em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-graduação lato 

sensu, e percentual compatível entre estes últimos e os detentores de cur-

sos de mestrado e doutorado; 

VI – assegurar revisão salarial anual dos vencimentos ou salários 

iniciais e das remunerações da carreira, de modo a preservar o poder aqui-

sitivo dos educadores, nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição 

Federal; 

VII – manter comissão paritária, entre gestores e profissionais da 

educação e os demais setores da comunidade escolar, para estudar as con-

dições de trabalho e prover políticas públicas voltadas ao bom desempe-

nho profissional e à qualidade dos serviços educacionais prestados à co-

munidade; 
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VIII - promover, na organização da rede escolar, adequada relação 

numérica professor-educando nas etapas da Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como número adequado de alunos 

em sala de aula nos demais anos do Ensino Fundamental e no Ensino Mé-

dio, prevendo limites menores do que os atualmente praticados nacional-

mente de alunos por sala de aula e por professores, a fim de melhor prover 

os investimentos públicos, elevar a qualidade da educação e atender às 

condições de trabalho dos educadores; 

IX – observar os requisitos dos artigos 70 e 71 da Lei no 9.394/96, 

que disciplinam as despesas que são ou não consideradas gastos com ma-

nutenção e desenvolvimento do ensino, quanto à cedência de profissionais 

para outras funções fora do sistema ou rede de ensino, visando à correta 

caracterização das despesas com pagamento de pessoal como sendo ou 

não gastos em educação; 

X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão de-

mocrática do sistema de ensino, da rede e das escolas, fixando regras claras 

para a designação, nomeação e exoneração do diretor de escola dentre os 

ocupantes de cargos efetivos da carreira docente, preferencialmente com a 

participação da comunidade escolar no processo de escolha do seu diretor. 

XI – prover a formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 

objetivos das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, sob os 

seguintes fundamentos: 

a) sólida formação inicial básica, que propicie o conhecimento dos 
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fundamentos de suas competências de trabalho; 

b) associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisio-

nados, capacitação em serviço e formação continuada; 

c) aproveitamento da formação e experiências anteriores, em insti-

tuições de ensino e em outras atividades; 

d) aos educadores já em exercício, período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, a ser realizado durante a jornada de trabalho do 

profissional da educação (artigo 67, V, da Lei no 9.394/96). 

XII – assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os de-

mais sistemas de ensino, a oferta de programas permanentes e regulares 

de formação continuada para aperfeiçoamento profissional, inclusive em 

nível de pós-graduação; 

XIII – utilizar as horas de trabalho pedagógicas coletivas como 

momento de formação do profissional da educação; 

XIV – promover, preferencialmente em colaboração com outros 

sistemas de ensino, a universalização das exigências mínimas de formação 

para o exercício da profissão de todos os profissionais da educação escolar 

básica; 

XV – instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfei-

çoamento e formação continuada, de modo a promover a qualificação sem 

ferir os interesses da aprendizagem dos estudantes. Os entes federados po-

derão assegurar aos profissionais do magistério da Educação Básica perío-

dos de licenças sabáticas, com duração e regras de acesso estabelecidas no 

respectivo plano de carreira. 
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XVI – constituir incentivos de progressão por qualificação do tra-

balho profissional, a partir dos seguintes referenciais, podendo ser agrega-

dos outros: 

a) dedicação exclusiva ao cargo ou função no sistema de ensino, 

desde que haja incentivo para tal; 

b) elevação da titulação e da habilitação profissional; 

c) avaliação de desempenho, do profissional do magistério e do 

sistema de ensino, que leve em conta, entre outros fatores, a objetividade, 

que é a escolha de requisitos que possibilitem a análise de indicadores qua-

litativos e quantitativos; e a transparência, que assegura que o resultado da 

avaliação possa ser analisado pelo avaliado e pelos avaliadores, com vistas 

à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional ou 

do sistema, a ser realizada com base nos seguintes princípios: 

1. para o profissional do magistério: 

1.1 Participação Democrática -o processo de avaliação teórica e prática 

deve ser elaborado coletivamente pelo órgão executivo e os profissionais 

do magistério de cada sistema de ensino. 

2. para os sistemas de ensino: 

2.1 Amplitude -a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação 

do sistema de ensino, que compreendem: 

2.1.1 a formulação das políticas educacionais; 

2.1.2 a aplicação delas pelas redes de ensino; 

2.1.3 o desempenho dos profissionais do magistério; 

2.1.4 a estrutura escolar; 
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2.1.5 as condições socioeducativas dos educandos; 

2.1.6 outros critérios que os sistemas considerarem pertinentes; 

2.1.7 os resultados educacionais da escola. 

XVII – A avaliação de desempenho a que se refere a alínea “c” 

do inciso anterior deve reconhecer a interdependência entre trabalho do 

profissional do magistério e o funcionamento geral do sistema de ensino, 

e, portanto, ser compreendida como um processo global e permanente de 

análise de atividades, a fim de proporcionar ao profissional do magisté-

rio um momento de aprofundar a análise de sua prática, percebendo seus 

pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas dificul-

dades, possibilitando, dessa forma, seu crescimento profissional e, ao sis-

tema de ensino, indicadores que permitam o aprimoramento do processo 

educativo; 

XVIII – estabelecer mecanismos de progressão na carreira também 

com base no tempo de serviço; 

XIX – elaborar e implementar processo avaliativo do estágio pro-

batório dos profissionais do magistério, com participação desses profissio-

nais; 

XX – estabelecer, com base nas propostas curriculares e na com-

posição dos cargos de carreiras dos sistemas de ensino, quadro de lotação 

de pessoal que inclua o número de vagas por cargo, região ou município e 

unidade escolar, a partir do qual se preveja a realização dos concursos de 

ingresso, de remoção entre as unidades escolares e de movimentação entre 

seus postos de trabalho; 
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XXI – realizar, quando necessário, concurso de movimentação 

interna dos profissionais da educação, em data anterior aos processos de 

lotação de profissionais provenientes de outras esferas administrativas ou 

das listas de classificados em concursos públicos; 

XXII – regulamentar, por meio de lei de iniciativa do ente federado 

e em consonância com o parágrafo único do artigo 11 da Lei no 9.394/96 e 

o artigo 23 da Constituição Federal, a recepção de profissionais de outras 

redes públicas. Os planos de carreira poderão prever a recepção de pro-

fissionais do magistério de outros entes federados por permuta ou cessão 

temporária, havendo interesse das partes e coincidência de cargos, no caso 

de mudança de residência do profissional e existência de vagas, na forma 

de regulamentação específica de cada rede de ensino, inclusive para fins de 

intercâmbio entre os diversos sistemas, como forma de propiciar ao profis-

sional da educação sua vivência com outras realidades laborais, como uma 

das formas de aprimoramento profissional. 

Art. 6o Os planos de carreira devem estabelecer regras claras para 

o cálculo dos proventos dos servidores públicos ligados ao regime próprio 

de aposentadoria dos entes federados. 

Art. 7o A presente Resolução aplica-se, inclusive, aos professores 

indígenas e aos professores quilombolas, os quais gozarão de todas as ga-

rantias aqui previstas, considerando as especificidades dessas atividades 

docentes. 

Art. 8o A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogando-se as disposições em sentido contrário, especialmente a 
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Resolução CNE/CEB no 3/97. 

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

Artigo único. Enquanto viger a medida liminar concedida pelo Su-

premo Tribunal Federal nos autos da ADI no 4.167, os termos “vencimen-

tos iniciais” e “salário inicial” tratados na presente resolução ficam enten-

didos como remuneração total inicial. 

CESAR CALLEGARI
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Portaria no 484, de 28 de maio de 2009, que aprova a Resolu-

ção no2, de 23 de janeiro de 2009, da Comissão Intergovernamen-

tal de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no art. 12, § 2o, da Lei no 11.494, 

de 20 de junho de 2007, resolve:

Art. 1o Fica aprovada a anexa Resolução no 2, de 23 de janeiro de 

2009, da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação 

Básica de Qualidade, nos termos do art. 13, III, da Lei no 11.494, de 20 de 

junho de 2007, para vigência no exercício de 2009.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

FERNANDO HADDAD
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ANEXO

COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DE FINANCIAMENTO 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 

RESOLUÇÃO No 2, DE 23 DE JANEIRO DE 2009

A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educa-

ção Básica de Qualidade, instituída no âmbito do Ministério da Educação 

nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, em reunião realizada 

aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2009,

CONSIDERANDO que compete à Comissão, no âmbito do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - FUNDEB, fixar anualmente a parcela da 

complementação da União a ser distribuída para os Fundos dos Estados e 

do Distrito Federal por meio de programas direcionados para a melhoria da 

qualidade da educação básica, bem como respectivos critérios de distribui-

ção, observado o disposto no art. 7o da Lei no 11.494, de 2007;

CONSIDERANDO que a parcela da complementação da União ao 

FUNDEB prevista no art. 7o da Lei no 11.494, de 2007, poderá, alterna-

tivamente, ser destinada à integralização do valor do piso salarial profis-

sional nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica, na forma do art. 4o da Lei no 11.378, de 16 de julho de 2008, 

Resolve:
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Art. 1o A parcela da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, prevista no art. 7o da Lei no 11.494, 

de 20 de junho de 2007, deverá, no exercício de 2009, ser destinada à 

integralização do valor do piso salarial profissional nacional para os pro-

fissionais do magistério público da educação básica, na forma do art. 4o da 

Lei no 11.378, de 16 de julho de 2008, na forma e no limite do disposto no 

inciso VI do caput do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na 

legislação ordinária aplicável e nesta Resolução.

Art. 2o Os pedidos de complementação da União para o cumpri-

mento do valor do piso deverão ser endereçados ao Fundo Nacional de 

esenvolvimento da Educação - FNDE.

Parágrafo único. Os pedidos protocolados junto ao FNDE serão 

analisados com a colaboração de comissão técnica composta por membros 

do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Esta-

do da Educação - CONSED e da União Nacional dos Dirigentes Munici-

pais de Educação - UNDIME.

Art. 3o Poderão apresentar pedidos os entes federados beneficiados 

pela complementação da União ao FUNDEB, na forma do art. 4o da Lei no 

11.494, de 2007, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I – apliquem pelo menos 30% (trinta por cento) da receita resultan-

te de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manu-

tenção e no desenvolvimento do ensino, de acordo com os dados apurados 

pelo SIOPE;
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II – preencham completamente as informações requeridas pelo Sis-

tema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE; 

III – cumpram o regime de gestão plena dos recursos vinculados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do § 5o do art. 69 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e

IV – apresentem planilha de custos detalhada, demonstrando a ne-

cessidade e a incapacidade para o cumprimento do valor do piso;

V – apresentem majoritariamente matrículas na zona rural, confor-

me apurado no censo anual da educação básica.

Parágrafo único. Caso os recursos da complementação da União ao 

FUNDEB destinados à integralização do valor do piso não sejam integral-

mente repassados na forma do caput deste artigo, os recursos remanescen-

tes serão repassados aos entes federados beneficiados pela complementa-

ção da União que atendam ao disposto nos incisos II a IV deste artigo.

Art. 4o Caso os recursos previstos no art. 7o da Lei no 11.494, de 

2007, não sejam integralmente repassados, o montante remanescente será 

distribuído de acordo com a sistemática dos repasses do FUNDEB, nos 

termos do art. 22 do Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007.

Art. 5o Art. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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