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Ofício nº 869/2020_CNM/BSB   Brasília, 15 de dezembro de 2020. 

A Sua Excelência Senhor(a) 
Senador(a) da República 
Senado Federal 
Brasília/DF 
 
Assunto: Posicionamento da CNM sobre o Substitutivo ao PL 4372/2020, de 
regulamentação do Fundeb, aprovado pela Câmara dos Deputados. 
 

Excelentíssimo(a) Senador(a), 

1.              Ao cumprimentá-lo (a), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) dirige-se a 
Vossa Excelência para manifestar seu posicionamento acerca do Substitutivo ao PL 
4372/2020, de regulamentação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 10 de dezembro próximo passado. 

2.              A Confederação considera positivos vários dispositivos do Substitutivo em análise, 
como a previsão de atualização da lei de regulamentação do novo Fundeb até 31 de outubro 
de 2021 e a manutenção, no exercício financeiro de 2021, das ponderações vigentes em 2020 
quanto ao valor anual por aluno. 

3.              Entretanto, esta entidade municipalista entende ser imprescindível o aperfeiçoamento 
pelo Senado Federal do Substitutivo ao PL 4372/2020, por meio das emendas supressivas 
apresentadas a seguir. 

4.             Tendo em vista que: 

4.1. não há falta de vagas para o atendimento à demanda nas redes públicas no ensino 
fundamental e médio; 

4.2. a expansão da oferta da educação básica em tempo integral deve ocorrer nas redes 
públicas de ensino; 

4.3. é preciso aprofundar o debate sobre a oferta da educação profissional técnica de nível 
médio em articulação com instituições conveniadas; 

4.4. a lei será atualizada até 31 de outubro de 2021; e,  

4.5. há implicações federativas da ampliação do cômputo de matrículas em instituições 
conveniadas com o Poder Público, 

5.                   A CNM manifesta-se contrária à inclusão, para efeito de distribuição dos recursos 
do Fundeb, de matrículas em instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas 
conveniadas com o Poder Público,  

5.1. no ensino fundamental e médio regular, 

5.2. na educação profissional técnica de nível médio articulada, assim como no itinerário 
de formação técnica e profissional do ensino médio, e 
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5.3. no contraturno na educação básica. 

6.            Considerando que o mínimo de 70% dos recursos do Fundeb em cada ente federado 
deve ser destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica pública, no exercício das 
funções de docência e de suporte pedagógico direto à docência e funções técnicas e 
administrativas, a Confederação manifesta posicionamento contrário à inclusão de integrantes 
de equipes multiprofissionais, assim como de terceirizados e profissionais contratados por 
instituições conveniadas com o Poder Público. 

7.             Por fim, considerando que os valores por aluno dos programas universais federais para 
a educação básica, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 
o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), são os mesmos para todo o país e que, portanto, 
implicam proporcionalmente mais recursos nos entes federados com menos recursos próprios e, 
ao contrário, implicam proporcionalmente menos recursos nos entes federados com mais receitas 
próprias, a CNM manifesta-se contra a inclusão das transferências decorrentes dos 
programas de distribuição universal geridos pelo Ministério da Educação no cálculo do 
valor anual total por aluno (VAAT). 

8.              Na expectativa de contar com o vosso apoio, a CNM disponibiliza a sua equipe pelo 
telefone (61) 98442-2110 ou pelo e-mail: assessoriaparlamentar@cnm.org.br 

 

      Atenciosamente, 

 

 

Glademir Aroldi 
Presidente da CNM 


