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Novo Fundeb

• Principal mudança: complementação da União 
• 10%  pelo VAAF: como no antigo Fundeb e por Estados       
• mínimo de 10,5% pelo VAAT: por rede de ensino
• 2,5% pelo VAAR: por indicadores de evolução de atendimento 

e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades

• Aumento progressivo de 2021 e 2026
• em 2021, 10% VAAF e 2% VAAT a partir de julho
• VAAR a partir de 2023



Fundeb 2021: Portarias MEC/ME

• Portaria MEC/ME 4, de 27/12/2020
• coeficientes de participação de 2020 para o 1º trimestre de 2021
• somente complementação-VAAF para jan, fev e mar

• Portaria MEC/ME 1, de 31/03/2021
• novos coeficientes de participação para abril a dezembro (matrículas de 2020)
• estimativas de receitas do Fundeb, do VAAF-MIN e de novos valores de

complementação-VAAF para 2021
• erro na filtragem das matrículas do Censo Escolar 2020 para o Fundeb 2021

• Portaria MEC/ME 3, de 24/05/2021
• correção das matrículas e coeficientes de distribuição da Port. 01/2021



Ajustes financeiros em 31 maio de 2021

1º) Divergências na filtragem das matrículas do Censo Escolar
• no EF, mais de 735 mil matrículas em tempo integral (ponderação 1,30)

consideradas em tempo parcial (ponderações 1,00 a 1,20)
• distribuição alterada, mantido o valor total da complementação-VAAF: maior

aumento CE, maiores reduções RN e RJ

2º) Diferença entre a receita realizada no 1º trimestre e receita conforme 
parâmetros do Fundeb/2021

Dois ajustes em 31/05: na distribuição intraestadual e na distribuição da
complementação-VAAF da União
• valor de R$ 733,3 milhões / R$ 94,7 milhões pela correção das matrículas
• 1.901 entes estaduais ou municipais com crédito, 3.693 débito e 1 sem ajuste

Obs: Mais um ajuste em 18/06 para correção de “erro” do BB, sendo 374 entes
com débito e 1.422 com crédito



• Complementação-VAAF
• Como no antigo Fundeb
• Distribuída por Estado, beneficiando a rede estadual e todas as redes

municipais no Estado

• Complementação-VAAT
• Novidade do atual Fundeb com maior efeito redistributivo
• Distribuída por rede de ensino
• nem todos os Municípios no Estado com complementação-VAAF

receberão complementação-VAAT
• Municípios receberão complementação-VAAT em Estados sem

complementação-VAAF

DIFERENÇA entre complementação-VAAF e 
complementação-VAAT



Portaria MEC/ME 4, de 29/06/2021
• VAAT no âmbito das redes de ensino
• estimativa do VAAT-MIN definido nacionalmente
• estimativa do valor da complementação – VAAT
• cronograma mensal da complementação – VAAT

Anexo I: VAAT de todos os entes habilitados

Anexo II: cronograma de repasse da complementação-
VAAT
• 6 parcelas iguais jul a dez e 15% em jan/2022

Fundeb 2021: 4ª Portaria



Parâmetros Operacionais VAAT 2021 (1)

• Receitas consideradas no cálculo do VAAT
• Impostos e transferências que integram o Fundeb  + IRRF + 3 

impostos municipais + IOF Ouro + Petróleo e Gás = informações da 
STN
• Salário-educação e programas universais  (PNAE, PDDE, PNATE, 

PNLD) = informações do FNDE
• Receitas de 2019 com correção de 10,34% apurada pela STN

• Entes inabilitados à complementação-VAAT para 2021
• Não envio dados Siope 2019 até 05/05/2021 ou dados não validados 

no Siope ou não corrigidos na DCA



Parâmetros Operacionais VAAT 2021 (2)

• Distribuição da complementação-VAAT
• Matrículas Censo Escolar 2020 e ponderações de 2020
• Educação Infantil: ponderações da creche e pré-escola (pública e 

conveniada, tempo parcial e integral) multiplicadas por 1,50

Ponderação 
VAAF

Ponderação 
VAAT

I - Creche em tempo integral
a) pública 1,30 1,95
b) conveniada 1,10 1,65
II - Creche em tempo parcial
a) pública 1,20 1,80
b) conveniada 0,80 1,20
III - pré-escola em tempo integral 1,30 1,95
IV - pré-escola em tempo parcial 1,10 1,65



VAAT 2021

Valor da complementação-VAAT:
• R$ 3,2 bilhões (2% de R$ 160,3 bilhões) 

Entes inabilitados:
• 361, sendo o Estado do RJ, a capital João Pessoa e outros 359 

Municípios

Entes beneficiados :
• 1.374 Municípios  em 24 Estados  (menos RO e RS) e nenhum Estado

Estimativa do  VAAT-MIN
• R$ 4.821,99 (estimativa do VAAF-MIN de R$ 3.755,59)



UF TOTAL DE MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS % MUN BENEFICIADOS
AC 22 13 59,1%
AL 102 69 67,6%
AM 62 53 85,5%
AP 16 6 37,5%
BA 417 268 64,3%
CE 184 146 79,3%
ES 78 10 12,8%
GO 246 24 9,8%
MA 217 122 56,2%
MG 853 72 8,4%
MS 79 6 7,6%
MT 141 2 1,4%
PA 144 96 66,7%
PB 223 132 59,2%
PE 184 94 51,1%
PI 224 125 55,8%
PR 339 21 5,3%
RJ 92 9 9,8%
RN 167 83 49,7%
RO 52 0 0%
RR 15 1 6,7%
RS 497 0 0%
SC 295 3 1,0%
SE 75 8 10,7%
SP 645 2 0,3%
TO 139 9 6,5%

TOTAL 5.568 1.374 24,7%



Novidade: Indicador de Educação Infantil

Portaria SE/MEC 547, de 20/07/2021, publicada no DOU em 21/07/2021
• Metodologia provisória para 2021

I - o déficit de cobertura, considerada a oferta e a demanda anual pelo ensino; e
II - a vulnerabilidade socioeconômica da população a ser atendida. 

• Percentuais mínimos da complementação-VAAT para a EI em cada 
Município beneficiado até 31/07/2021 no site do FNDE



Lei 14.113/2020

Art. 43. Esta Lei será atualizada até 31 de outubro de 2021, com relação a:
III - indicador para educação infantil, nos termos do art. 28 desta Lei.

§ 1º No exercício financeiro de 2021, serão atribuídos:
III - para indicador de que trata o inciso III do caput deste artigo (indicador de EI):
a) poderá ser adotada metodologia provisória de cálculo definida pelo Inep,

observado o disposto no art. 28 desta Lei, nos termos de regulamento do Ministério
da Educação;

b) será adotado o número de matrículas em educação infantil de cada rede municipal
beneficiária da complementação-VAAT, caso não haja a definição prevista na alínea
a deste inciso.

§ 2º Para fins de distribuição da complementação-VAAT, no exercício financeiro
de 2021, as diferenças e as ponderações especificadas nas alíneas a, b, c e d do
inciso I do § 1º deste artigo terão a aplicação de fator multiplicativo de 1,50 (um
inteiro e cinquenta centésimos).



Preocupações com o VAAT 2022

Para 2021: informações de 2019 poderiam ser disponibilizadas na
Declaração de Contas Anuais (DCA) até 30/04/2021, e esse prazo foi
ampliado para 05/052021 pela Portaria/STN nº 819, de 30/04/2021

• 5.208 Municípios, 25 Estados e o DF com VAAT calculado (menos um Estado e
360 Municípios)

Para 2022: prazo para informar os dados contábeis, orçamentários e
fiscais referentes a 2020 foi 30/04/2021

• 2.196 (39,4%) Municípios não enviaram a DCA nesse prazo

Demanda da CNM
• no cálculo do VAAT para 2022, considerar os dados informados pelos entes

federados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referente
ao 6º bimestre de 2021



Mínimo de 70% para pagamento dos profissionais da
educação básica em efetivo exercício
• Base de cálculo: recursos do Fundo estadual e, quando houver, da 

complementação-VAAF e complementação-VAAT
• Dificuldades com o conceito de profissionais da educação na Lei

50% dos recursos globais da complementação-VAAT da União 
para a educação infantil

Mínimo de 15% da complementação-VAAT da União para 
despesas de capital 

Aplicação no exercício fiscal

Subvinculação dos recursos do Fundeb



Mínimo de 25% para MDE

Dificuldade de aplicação do mínimo de 25% vinculada à MDE 
devido à pandemia da Covid-19

PEC 13/2021 no SF (proposta da CNM)  
• inclusão de novo artigo no ADCT a fim de não responsabilizar os entes 

federados pelo descumprimento do mínimo constitucional no exercício 
de 2021
• possibilidade de emenda para estender a flexibilidade para o exercício 

de 2021 devido a crescimento da receita, aulas presenciais ainda não 
plenamente retomadas e proibição de aumento de despesa com 
pessoal (LC 173/2020, art. 8º)



Piso nacional do magistério

Antigo Fundeb
• EC 53/2006, ADCT art. 60, III, “e”: piso nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica
• Lei 11.738/2008: piso nacional para os profissionais do magistério 

(referência a EC 53/2006) / lei desatualizada
Atual Fundeb
• EC 108/2020, art. 212-A: mantido piso nacional para os profissionais do 

magistério da educação básica pública
PL’s apresentados na CD, para regulamentar o inciso XII do art. 
212-A da CF
• PL 5458, de 09/12/2020 e PL 2075, de 08/06/2021 (proposta da CNM)
• Apensados ao PL 698/2011 (11 apensados), aguardando parecer do 

Deputado Rogério Correa (PT/MG) na CTASP


