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Ofício nº 196/2021_CNM_BSB    Brasília, 28 de maio de 2021. 

 

A Sua Excelência, o Senhor 

Milton Ribeiro 

Ministro da Educação 

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º Andar 

 

 

Assunto: Fundeb: acerto financeiro da diferença de receita decorrente da 
Portaria Interministerial 03/2021 e posicionamento sobre os 50% da 
Complementação-VAAT da União ao Fundeb destinados à educação infantil. 

 

 

Senhor Ministro, 

1. Na oportunidade em que o cumprimenta, a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) apresenta a Vossa Excelência o posicionamento da entidade 

relativo a duas questões sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

2. A primeira questão refere-se à necessidade de acerto financeiro 

decorrente da reestimativa das receitas do Fundeb, publicada pela Portaria 

Interministerial 3/2021, de 24/5/2021, em razão da correção das divergências nos 

coeficientes de distribuição devido ao erro no cômputo das matrículas consideradas 

na redistribuição dos recursos do Fundo, realizada tanto na complementação da União 

como na distribuição intraestadual. 

3. Para o acerto financeiro da diferença de receita, a crédito ou a débito, a 

ser realizado nas contas do Fundeb de Estados e Municípios, a CNM solicita que o 

referido acerto financeiro ocorra em parcelas, na mesma quantidade de repasses já 

realizados dos impostos federais, como o FPM, FPE, ITR e IPI-exp, e estaduais como 

ICMS e IPVA. Tal solicitação tem a finalidade de mitigar os impactos da devolução de 

recursos, especialmente para os Municípios com ajustes a débito, para que não 

representem prejuízos no planejamento e financiamento das ações educacionais. 
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4. A segunda questão diz respeito à subvinculação de 50% dos recursos 

globais da complementação-VAAT da União para o Fundeb à educação infantil. 

5. Em reunião realizada no dia 20 de maio, p.p., com o Grupo de Trabalho 

instituído no âmbito do MEC para formular estudos preliminares para subsidiar 

proposta de atualização da Lei 14.113/2020 foi apresentada pelo Inep/MEC proposta 

para construção do indicador de educação infantil, e a CNM se comprometeu a 

encaminhar análise em relação à proposta apresentada.  

6. Para a CNM, a Lei 14.113/2020 (art. 43) estabelece que o indicador para 

educação infantil a ser construído como parâmetro para a aplicação nesta etapa de 

ensino pelos Municípios beneficiados com a complementação-VAAT deva se 

constituir em proposta para a atualização da Lei do Fundeb, prevista para ocorrer até 

31 de outubro deste ano. Portanto, deverá ser objeto de análise pela Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que 

tem, dentre outras atribuições, a de “aprovar a metodologia de cálculo do indicador 

referido no parágrafo único do art. 28 desta Lei, elaborada pelo Inep, para aplicação, 

pelos Municípios, de recursos da complementação-VAAT na educação infantil” (art. 

18, inciso VII). 

7. Entretanto, com base no § 2º do art. 43 da Lei 14.113/2020, a 

Confederação entende que, para este ano de 2021, o parâmetro a ser utilizado na 

complementação-VAAT para a educação infantil são as matrículas com as atuais 

ponderações especificadas para essa etapa de ensino multiplicadas por 1,5, cálculo 

que fará jus cada ente federado beneficiado com a referida complementação-VAAT 

para o Fundeb. Portanto, o indicador de educação infantil que está sendo construído 

terá sua utilização somente a partir de 2022. Essa situação permite que a proposta 

apresentada pelo Inep, no âmbito do GT/MEC, dada a sua importância, seja 

aprofundada com o tempo necessário para sua construção.   

8. Certos da especial atenção de Vossa Excelência e da consideração à 

solicitação e posicionamento dos Municípios ora apresentados, a CNM coloca-se à 

disposição pelos telefones: (61) 2101- 6040/6089 ou pelos e-mails: 

gabinete@cnm.org.br e educacao@cnm.org.br  

Atenciosamente, 

  

 

Glademir Aroldi 
Presidente 

mailto:gabinete@cnm.org.br
mailto:educacao@cnm.org.br

