
NOVO FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO-VAAT



• Art. 212-A da Constituição Federal

• Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020

• Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021

BASE LEGAL



APRIMORAMENTOS

1. NOVOS PONDERADORES PARA AS MATRÍCULAS

2. AUMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DE 10% 
PARA 23% DAS RECEITAS TOTAIS DOS FUNDOS 

Ano
Complementação 

Total

Complementação 

VAAT

Complementação 

VAAR

2021 • 12% • 2%

2022 • 15% • 5%

2023 • 17% • 6,25% • 0,75%

2024 • 19% • 7,5% • 1,5%

2025 • 21% • 9% • 2%

2026 • 23% • 10,5% • 2,5%



3. APRIMORAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO 
DA UNIÃO

• Etapa VAAF: 10% considerando o valor por aluno/ano no âmbito dos 

Estados e do Distrito Federal

• Etapa VAAT: 10,5% considerando o valor por aluno/ano total por ente 

governamental, individualmente, com a subvinculação de metade dessa 

parcela à educação infantil

• Etapa VAAR: 2,5% considerando indicadores de atendimento e de 

melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades

APRIMORAMENTOS



NOVO FLUXO OPERACIONAL – 1ª ETAPA

Distribuição Intraestadual –

VAAF (Valor Anual por Aluno 

Estimado)

Receita estimada

Matrículas

* Ponderação por etapa, modalidade, jornada e tipo

* Ponderação por nível socioeconômico

* Indicador de disponibilidade de recursos MDE

* Indicador de potencial de arrecadação



Distribuição Complementação 

– VAAF (Valor Anual por Aluno 

com complementação do 

Fundeb)

VAAE

Complementação 

da União – 10%

NOVO FLUXO OPERACIONAL – 2ª ETAPA



Distribuição Complementação 

– VAAT (Valor Anual por Aluno 

Total)

VAAT

Complementação 

da União – 10,5%

VAAF Ajustado

Demais receitas de tributos vinculados à MDE

Cotas estaduais e municipais do salário-educação

Parcela vinculada à educação da participação pela 

exploração de petróleo e gás natural

Receitas dos programas de transferência universal 

do MEC

NOVO FLUXO OPERACIONAL – 3ª ETAPA



IMPACTOS DA REDISTRIBUIÇÃO – 2021 (PROJEÇÃO)



IMPACTOS DA REDISTRIBUIÇÃO – 2026 (PROJEÇÃO)



Distribuição Complementação 

– VAAR (Resultados)

Cumprimento das condicionalidades de melhoria de gestão

Complementação da União – 2,5%

Provimento do cargo ou função de gestor escolar conforme critérios técnicos de 
mérito e desempenho, podendo a escolha entre os candidatos que atendam a esses 
critérios ser realizada com a participação da comunidade escolar

Participação mínima de 80% dos estudantes de cada ano escolar avaliado pelo Saeb

Redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas pelo 

Saeb, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades

Regime de colaboração entre Estado e Município estabelecido pela legislação estadual 

e em execução

Referenciais curriculares em conformidade com a BNCC

NOVO FLUXO OPERACIONAL – 4ª ETAPA



NOVAS REGRAS DE APLICAÇÃO

• 70% dos recursos destinados à remuneração dos profissionais da 

educação básica em efetivo exercício (art. 27 da Lei nº 14.113/2020, art. 61 da Lei nº 

9.394/1996 e art. 1º da Lei nº 13.935/2019);

• 50% dos valores globais da complementação-VAAT à Educação infantil 

(art. 28 da Lei nº 14.113/2020), com base em percentuais mínimos de aplicação 

dos municípios (parágrafo único do art. 28 da Lei nº 14.113/2020);

• 15% de uma parcela recursos da complementação-VAAT despesas de 

capital (art. 27 da Lei nº 14.113/2020).



PONTOS RELEVANTES

• Diferenças nas regras para distribuição e utilização

• Distribuição baseada no VAAT - Receitas totais e matrículas com aplicação dos 

ponderadores previstos (art. 13 da Lei nº 14.113/2020);

• Utilização baseada em percentual mínimo de aplicação garantindo a aplicação 

mínima de 50% do total de recursos – Indicador para educação infantil (art. 28 da Lei 

nº 14.113/2020).



• Https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb

• fundeb@fnde.gov.br

• Telefone: 0800 616161

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb
mailto:fundeb@fnde.gov.br



