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FUNDEB
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
1. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
1.1.

Como devem ser aplicados os recursos do Fundeb?
Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos
Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição (os
Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e
os Estados no ensino fundamental e médio), sendo que o mínimo de 60% desses recursos
deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério (professores e
profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional) em
efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), e a parcela
restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e
desenvolvimento, também da educação básica pública.
É oportuno destacar que, se a parcela de recursos para remuneração é de no mínimo
60% do valor anual, não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb
na remuneração dos profissionais do magistério.
1.2.

O que são ações de manutenção e desenvolvimento do ensino?
São ações voltadas à consecução dos objetivos das instituições educacionais de todos
os níveis. Inserem-se no rol destas ações, despesas relacionadas à aquisição, manutenção e
funcionamento das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de
bens e serviços, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição de
material didático, transporte escolar, entre outros. Ao estabelecer quais despesas podem ser
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, a Lei 9.394/96 - LDB
pressupõe que o sistema coloque o foco da educação na escola e no aluno. Daí a necessidade
de vinculação necessária dos recursos aos objetivos básicos da instituição educacional. Em
relação aos recursos do Fundeb, todas estas despesas devem ser relacionadas ou vinculadas à
educação básica. O art. 70 da LDB enumera as ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino:
a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação:
- habilitação de professores leigos;
- capacitação dos profissionais da educação (magistério e outros servidores em exercício
na educação básica), por meio de programas de formação continuada;
- remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades de
natureza técnico-administrativa (com ou sem cargo de direção ou chefia) ou de apoio,
como, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de administração, o(a)
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secretário(a) da escola, etc., lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade
administrativa da educação básica pública;
b) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino:
- aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios,
destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino;
- ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esportes nas
escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino;
- aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das
necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e cadeiras, mesas,
armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, antenas, etc.);
- manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos/serviços necessários ao
funcionamento desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, energia elétrica, etc.), seja
mediante a realização de consertos diversos (reparos, recuperações, reformas, reposição
de peças, revisões, etc.);
- reforma, total ou parcial, de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura interna,
pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) do sistema da educação básica.
c) Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino:
- aluguel de imóveis e de equipamentos;
- manutenção de bens e equipamentos (incluindo a realização de consertos ou reparos);
- conservação das instalações físicas do sistema de ensino prioritário dos respectivos entes
federados;
- despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação, etc.
d) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento
da qualidade e à expansão do ensino:
- levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino), objetivando o
aprimoramento da qualidade e à expansão do atendimento no ensino prioritário dos
respectivos entes federados;
- organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visam à
elaboração de programas, planos e projetos voltados ao ensino prioritário dos respectivos
entes federados.
e) Realização de atividades–meio necessárias ao funcionamento do ensino:
- despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado
funcionamento da educação básica, dentre as quais pode se destacar: serviços diversos
(de vigilância, de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição do material de
consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino (papel, lápis,
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canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e
limpeza, tintas, etc.).
f) Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas:
- ainda que na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência comum no ensino superior)
ela não poderá ser realizada com recursos do Fundeb, cuja vinculação é exclusiva à
educação básica pública.
g) Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar:
- aquisição de materiais didático-escolares diversos, destinados a apoiar o trabalho
pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, acervo
da biblioteca da escola - livros, atlas, dicionários, periódicos, etc.; lápis, borrachas,
canetas, cadernos, cartolinas, colas, etc.);
- aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos da educação básica
na zona rural, devidamente equipados e identificados como de uso específico nesse tipo
de transporte, em observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503,
de 23.09.97). Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que
apropriados ao transporte de pessoas, devem: reunir adequadas condições de utilização,
estar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor de
todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança.
Podem ser adotados modelos e marcas diferenciadas de veículos, em função da
quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, dentre
outras, podendo, inclusive, ser adotados veículos de transporte hidroviário.
h) Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens
acima
- quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a investimentos em educação
(financiamento para construção de escola, por exemplo).
1.3.

Quais são as ações não consideradas como de manutenção e desenvolvimento do
ensino?
O art. 71 da Lei 9.394/96 - LDB - prevê que não constituem despesas de manutenção e

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
a) pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada fora dos
sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à
sua qualidade ou à sua expansão:
- pesquisas político/eleitorais ou destinadas a medir a popularidade dos governantes, ou,
ainda, de integrantes da administração;
- pesquisa com finalidade promocional ou de publicidade da administração ou de seus
integrantes.
b) subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural:
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- transferências de recursos a outras instituições para aplicação em ações de caráter
puramente assistenciais, desportivas ou culturais, desvinculadas do ensino, tais como
distribuição de cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos esportivos,
manutenção de festividades típicas/folclóricas do município.
c) formação de quadros especiais para Administração Pública, sejam militares ou civis,
inclusive diplomáticos:
- gastos com cursos para formação/especialização/atualização de profissionais/integrantes
da administração que não atuem nem executem atividades voltadas diretamente para o
ensino.
d) programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e
psicológica, e outras formas de assistência social:
- merenda escolar (materiais e mantimentos);
- pagamento de
medicamentos;

tratamentos

de

saúde

de

quaisquer

especialidades,

inclusive

- programas assistenciais aos alunos e seus familiares.
e) obras de infra–estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede
escolar:
- pavimentação, pontes, viadutos ou melhoria de vias, para acesso à escola;
- implantação ou pagamento da iluminação dos logradouros públicos no trajeto até a
escola;
- implantação da rede de água e esgoto do bairro onde se localiza a escola.
f) pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em
atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino:
- profissionais do magistério e demais trabalhadores da educação, em execução de tarefas
alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino;
- profissionais do magistério e demais trabalhadores da educação, em funções
comissionadas em outras áreas de atuação não dedicadas à educação.
1.4.

Os recursos do Fundeb podem ser aplicados em despesas de exercício
anteriores?
Não. Os recursos devem ser utilizados dentro do exercício a que se referem, ou seja, em
que são transferidos. Os eventuais débitos de exercícios anteriores deverão ser pagos com
outros recursos, que não sejam originários do Fundeb.

1.5.

O que pode ser pago com a parcela de 40% dos recursos do Fundeb?
Deduzida a remuneração do magistério, o restante dos recursos (correspondente ao
máximo de 40% do Fundeb) poderá ser utilizado na cobertura das demais despesas
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consideradas como de “manutenção e desenvolvimento do ensino”, previstas no art. 70 da Lei
nº 9.394/96 (LDB), observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e
Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (os
Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e
os Estados no ensino fundamental e médio). Esse conjunto de despesas compreende:

Remuneração e aperfeiçoamento de demais profissionais da Educação, sendo alcançados
nesta classificação os profissionais da educação básica que atuam no âmbito do respectivo
sistema de ensino (estadual ou municipal), seja nas escolas ou nos demais órgãos integrantes
do sistema de ensino, e que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa (com
ou sem cargo de direção ou chefia), como, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais,
secretárias de escolas, bibliotecários, serventes, merendeiras, nutricionista, vigilante, lotados e
em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica.

Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino, sendo alcançados por esta definição as despesas com:
- compra de equipamentos diversos, necessários e de uso voltado para o atendimento
exclusivo das necessidades do sistema de ensino público (exemplos: carteiras
escolares, mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores etc.);
- manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos eletroeletrônicos etc), mediante aquisição de produtos/serviços necessários ao funcionamento
desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, energia elétrica etc.), realização de
consertos diversos (reparos, recuperações, reformas, reposição de peças, revisões etc.);
- ampliação, construção (terreno e obra) ou conclusão de escolas e outras instalações
físicas de uso exclusivo do sistema de ensino;
- conservação das instalações físicas do sistema de ensino (serviços de limpeza e
vigilância, material de limpeza, de higienização de ambientes, desinfetantes, ceras de
polimento, utensílios usados na limpeza e conservação, como vassouras, rodos,
escovas etc.);
- reforma, total ou parcial, de instalações físicas do sistema de ensino (rede elétrica,
hidráulica, estrutura interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades etc.).

Uso e manutenção de bens vinculados ao ensino, sendo caracterizadas neste item as
despesas com o uso de quaisquer bens utilizados no sistema de ensino (exemplo: locação de
prédio para funcionamento de uma escola) e com a manutenção do bem utilizado, tanto na
aquisição de produtos consumidos nesta manutenção (material de limpeza, óleos, tintas etc.),
como na realização de consertos ou reparos necessários ao seu funcionamento.


Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento
da qualidade e à expansão do ensino, sendo inseridas nessa rubrica as despesas com
levantamentos estatísticos (sobre alunos, professores, escolas etc.), estudos e pesquisas
(exemplos: estudo sobre gastos com educação no Estado ou Município, sobre custo aluno, por
série da educação básica etc.), visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão do
atendimento na educação básica.

Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino, sendo
classificadas nesta rubrica as despesas inerentes ao custeio das diversas atividades
relacionadas ao adequado funcionamento da educação básica, dentre as quais pode-se
destacar: serviços diversos (de vigilância, de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição
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do material de consumo (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, giz, cartolinas,
água, produtos de higiene e limpeza, tintas etc.) utilizado nas escolas e demais órgãos do
sistema de ensino.

Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens
acima.

Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar, sendo
consideradas nesta classificação as despesas com:
- aquisição de materiais didático-escolares diversos, destinados ao uso coletivo nas
escolas (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, por exemplo) ou
individual dos alunos, seja a título de empréstimo (como é o caso do acervo da biblioteca
da escola, composta de livros, atlas, dicionários, periódicos etc.), seja para fins de
doações aos alunos carentes (exemplo: lápis, borrachas, canetas, cadernos, livros,
cartolinas, colas etc.);
- aquisição de veículos escolares para o transporte de alunos da educação básica da
zona rural e remuneração do motorista, além de manutenção desses veículos, com
combustíveis, óleos lubrificantes, consertos, revisões, reposição de peças, serviços
mecânicos etc.
1.6.

Despesas com pagamento de fonoaudiólogo e psicopedagogo podem ser
custeadas com recursos do Fundeb?
Quando a efetiva atuação desses profissionais for indispensável ao processo do
ensino-aprendizagem dos alunos, essas despesas podem ser custeadas com recursos do
Fundeb, com a parcela dos 40%.
1.7.

Despesas com aquisição de instrumentos musicais para fanfarras ou bandas
escolares podem ser custeadas com recursos do Fundeb?
Essas despesas não são consideradas típicas ou necessárias à consecução dos
objetivos das instituições educacionais que oferecem a educação básica, na forma preconizada
no caput do art. 70 da LDB. Assim, seu custeio não deve ser realizado com recursos do
Fundeb, ainda que os instrumentos musicais sejam utilizados pelos alunos da educação básica
pública.
1.8.

Despesas com aquisição de material esportivo podem ser custeadas com
recursos do Fundeb?

Sim, desde que esse material (redes, bolas, bastões, alteres, etc) seja destinado à
utilização coletiva, pelos alunos da educação básica pública do respectivo Estado ou Município,
nas atividades esportivas promovidas pelas respectivas escolas, como parte do conjunto de
modalidades esportivas trabalhadas nas aulas de educação física ou praticadas nas
competições esportivas internas desses alunos.
1.9.

Despesas com aquisição e distribuição de uniformes escolares podem ser
custeadas com recursos do Fundeb?
Essas despesas não são consideradas típicas ou necessárias à consecução dos
objetivos das instituições educacionais que oferecem a educação básica, na forma preconizada
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no caput do art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB. Tais despesas encontram-se mais próximas
daquelas caracterizadas como assistência social, por conseguinte não integrantes do conjunto
de ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Assim, seu custeio não deve ser
realizado com recursos do Fundeb, ainda que os alunos beneficiários sejam da educação
básica pública.
1.10.

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados na merenda
escolar, podem ser custeadas com recursos do Fundeb?
Não, visto que essas despesas não se caracterizam como sendo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE. Ao contrário, o art. 71 da Lei 9.394/96 – LDB – impede
textualmente sua consideração como MDE.

1.11. Despesas com aquisição de eletrodomésticos e utensílios utilizados na escola,
para fins de processamento e preparação da merenda escolar, podem ser
custeadas com recursos do Fundeb?
Sim, desde que para contemplar escolas da educação básica pública, observando-se os
respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos
§§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição, visto que estes equipamentos são considerados como
integrantes do conjunto de equipamentos e utensílios necessários à garantia do adequado
funcionamento da unidade escolar, podendo servir, tanto à preparação da merenda, quanto à
preparação, por exemplo, do cafezinho, chá ou bebida similar, de consumo geral dos servidores
e visitantes da escola.
1.12. Despesas com aulas de dança, língua estrangeira, informática, jogos, artes
plásticas, canto e música, em benefício dos alunos da educação básica, podem
ser custeadas com recursos do Fundeb?
Sim, desde que essas aulas integrem as atividades escolares, desenvolvidas de acordo
com as diretrizes e parâmetros curriculares do respectivo sistema de ensino e com as propostas
político pedagógicas das escolas, como parte de um conjunto de ações educativas que
compõem o processo ensino-aprendizagem, trabalhado no interior dessas escolas, na
perspectiva da consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem a
educação básica, na forma preconizada no caput do art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB.
1.13. Despesas com festas juninas ou festejos similares, organizados e realizados com
a participação dos alunos da educação básica, podem ser custeadas com
recursos do Fundeb?
As festas juninas caracterizam-se como manifestações culturais, não consideradas
típicas ou necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem
a educação básica, na forma preconizada no caput do art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB, embora
tais manifestações tenham indiscutível importância na formação do indivíduo, num sentido mais
amplo. Assim, seu custeio não deve ser realizado com recursos do Fundeb.
1.14. Despesas com apresentações teatrais dos alunos da educação básica podem ser
custeadas com recursos do Fundeb?
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Sim, desde que essas apresentações sejam parte integrante das atividades escolares,
desenvolvidas de acordo com os parâmetros e diretrizes curriculares das escolas, como parte
de um conjunto de ações educativas que compõem o processo ensino-aprendizagem
trabalhado no interior dessas escolas, na perspectiva da consecução dos objetivos das
instituições educacionais que oferecem a educação básica, na forma preconizada no caput do
art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB. Caso contrário, tais apresentações devem ser consideradas como
atividades exclusivamente culturais, portanto não passíveis de cobertura com os recursos do
Fundeb.
1.15. Despesas com pagamento de passagens, diárias e/ou alimentação podem ser
custeadas com recursos do Fundeb?
Sim, desde que estas despesas sejam associadas à realização de atividades ou ações
necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais, contemplando a
educação básica pública. A título de exemplo podemos mencionar o deslocamento de um
servidor, para participação de reunião ou encontro de trabalho em outra localidade, para tratar
de assuntos de interesse direto e específico da educação básica pública, do respectivo Estado
ou Município, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária desses entes
federados, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição. Da mesma forma
deve-se considerar o vale-transporte e o vale-alimentação, ressaltando-se que essas despesas
devem ser custeadas apenas com a parcela dos 40% dos recursos do Fundo.
1.16. Despesas com pagamento de salário de professor que atua no Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI podem ser custeadas com recursos no
Fundeb?
Sim, desde que tais despesas sejam realizadas no atendimento dos alunos da educação
básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e
Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
1.17. Despesas com edificação, aquisição de acervo e manutenção de bibliotecas
públicas podem ser custeadas com recursos no Fundeb?
Não. Essas despesas são de natureza tipicamente cultural, portanto não integrantes do
conjunto de ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma
preconizada no caput do art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB, ainda que a biblioteca, pelo fato de ser
pública, beneficie, também, a comunidade em que está inserida. Já no caso de biblioteca
escolar (nas dependências de escola pública da educação básica), destinada ao atendimento
específico dos alunos da escola, esta pode ser edificada e/ou suprida com o acervo bibliográfico
correspondente, com recursos do Fundeb, por integrar a própria escola.
1.18. Que obras podem ser realizadas com os recursos do Fundeb?
Poderão ser realizadas todas as obras relacionadas à construção, ampliação, conclusão
ou reforma das instalações físicas integrantes do patrimônio público do respectivo governo
(Estado ou Município) e utilizadas especificamente para a educação básica pública,
observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios,
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
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1.19. Despesas com edificação de quadras ou ginásios poliesportivos em praças
públicas podem ser custeadas com recursos no Fundeb?
Não. Essas despesas são de natureza tipicamente desportiva, portanto não integrantes
do conjunto de ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, na
forma preconizada no caput do art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB, ainda que as quadras e os
ginásios, pelo fato de serem públicos, beneficiem, também, a comunidade em que está inserida.
Já no caso de quadra ou ginásio poliesportivo nas dependências de escola pública da educação
básica, destinada ao atendimento específico dos alunos da escola, estes podem ser edificados
com recursos do Fundeb.
1.20. A Educação de Jovens e Adultos pode ser beneficiada com recursos do Fundeb?
Sim. Todas as despesas que podem ser realizadas em favor da educação básica pública
regular podem, de forma análoga, ser realizadas, também, em benefício da Educação de
Jovens e Adultos, seja em relação à parcela de 60% destinada ao pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério, seja à parcela de 40%, destinada a outras ações de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, observando-se os respectivos âmbitos de atuação
prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição (os Municípios utilizarão os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino
fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio).
1.21. Há limites de utilização dos recursos do Fundeb, por modalidade e etapa de
ensino?
Não. Os critérios determinados para utilização dos recursos do Fundo são os mesmos
para todas as etapas e modalidades de ensino, inclusive para a educação de jovens e adultos EJA. Conforme o § 1º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007, os recursos do Fundeb 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
prioritária, conforme art. 211 da Constituição Federal. Ou seja, os Municípios utilizarão os
recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino
fundamental e médio.
A regra existente na regulamentação do Fundeb é que os recursos sejam aplicados na
manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos
âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios acima mencionados, sendo que o
mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos
profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte
pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial,
indígena, quilombola, supletivo), e a parcela restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas
demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública.
1.22. O que não pode ser realizado com recursos do Fundeb?
Com a parcela mínima de 60% do Fundo não podem ser custeadas as despesas com:
- integrantes do magistério em atuação em outra etapa de ensino que não esteja na esfera de
atuação prioritária de Estado ou Município.
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- inativos, mesmo que, quando em atividade, tenham atuado na educação básica;
- pessoal da educação que não seja integrante do magistério, como pessoal de apoio e/ou
técnico-administrativo;
- integrantes do magistério que, mesmo em atuação na educação básica pública, estejam em
desvio de função, ou seja, em exercício de funções que não se caracterizam como funções
de magistério (exemplo: secretária da escola);
- integrantes do magistério que, mesmo em atuação na educação básica, encontram-se
atuando em instituições privadas de ensino.
Quanto ao uso do restante dos recursos (máximo de 40%), aplicam-se as proibições
previstas no art. 71 da Lei 9.394/96 - LDB, que prevê a impossibilidade de aplicação dos
recursos da educação para fins de:
- pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada fora dos
sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à
sua expansão;
- subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;
- formação de quadros especiais para Administração Pública, sejam militares ou civis,
inclusive diplomáticos;
- programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e
psicológica, e outras formas de assistência social;
- obras de infra–estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede
escolar;
- pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em
atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública.
1.23. A obrigação de se aplicar o mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do
magistério não é impossibilitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal?
A obrigação de Estados e Municípios destinarem o mínimo de 60% do Fundeb, para fins
de pagamento da remuneração do magistério, emana da Constituição Federal, portanto fora do
alcance de outro mandamento infraconstitucional que contenha regra distinta. A Lei de
Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer o limite máximo de 54% das receitas correntes
líquidas, para fins de cobertura dos gastos com pessoal, não estabelece mecanismo
contraditório ou que comprometa o cumprimento definido em relação à utilização dos recursos
do Fundeb. Trata-se de critérios legais, técnica e operacionalmente amigáveis.

2. REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
2.1.

O que efetivamente se pode pagar aos profissionais do magistério, a título de
remuneração, com a parcela de 60% do Fundeb?
Para efeito da utilização dos 60% do Fundeb, a remuneração é constituída pelo
somatório de todos os pagamentos devidos, ou seja, o salário ou vencimento, 13º salário, 13º
salário proporcional, 1/3 de adicional de férias, férias vencidas, proporcionais ou antecipadas,
gratificações, horas extras, aviso prévio, gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos
ou função de direção ou chefia, salário família, etc) ao profissional do magistério, e dos
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encargos sociais (Previdência e FGTS) devidos pelo empregador, correspondentes à
remuneração paga com esses recursos aos profissionais em efetivo exercício,
independentemente do valor pago, da data, da freqüência e da forma de pagamento (crédito em
conta bancária, cheque nominativo ou em espécie, mediante recibo), da vigência da
contratação (permanente ou temporária, inclusive para fins de substituição eventual de
profissionais que se encontrem, legal e temporariamente afastados), do regime ou vínculo de
emprego (celetista ou estatutário), observada sempre a legislação federal que trata da matéria e
as legislações estadual e municipal, particularmente o respectivo Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério.
2.2.

Quais são os profissionais do magistério que podem ser remunerados com a
parcela de 60% do Fundeb?
De acordo com o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, são considerados profissionais do
magistério aqueles que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte
pedagógico direto ao exercício da docência, incluídas as de direção ou administração escolar,
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica.
Para que possam ser remunerados com recursos do Fundeb esses profissionais
deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação prioritária dos
Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.
É importante destacar que a cobertura destas despesas poderá ocorrer, tanto em
relação aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado ou Município, quanto
aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além daqueles que se encontram,
formal e legalmente, contratados em caráter temporário, na forma da legislação vigente.
No grupo dos profissionais do magistério estão incluídos todos os profissionais da
educação básica pública, sem distinção entre professor de jovens e adultos, da educação
especial, da educação indígena ou quilombola e professor do ensino regular. Todos os
profissionais do magistério que estejam em efetivo exercício na educação básica pública podem
ser remunerados com recursos da parcela dos 60% do Fundeb, observando-se os respectivos
âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º
do art. 211 da Constituição.
Além do exposto, a Resolução nº 01/2008 do Conselho Nacional de Educação considera
que, dos profissionais que dão suporte pedagógico direto à atividade de docência, são
considerados profissionais do magistério, para fins de recebimento da parcela dos 60%,
somente os licenciados em Pedagogia, ou os formados em nível de pós-graduação e os
docentes designados nos termos de legislação e normas do respectivo sistema de educação.
2.3.

Os professores da rede pública de ensino, cedidos para entidades filantrópicas,
podem ser remunerados com a parcela de 60% do Fundeb?
Conforme estabelecido na Lei 11.494/2007, art. 9º, §3º, os profissionais do magistério da
educação básica da rede pública de ensino, cedidos para instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, que
oferecem creche, pré-escola (somente até 2016), educação especial (com atuação exclusiva na
modalidade) e educação por alternância (considerada a partir de 2014), serão considerados
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como em efetivo exercício na educação básica pública. Portanto, esses profissionais podem ser
remunerados com recursos da parcela de 60% do Fundeb.
2.4.

Quais são os profissionais que atuam na educação, que podem ser remunerados
com recursos dos 40% do Fundeb?

Além dos profissionais do magistério, a Lei nº 9.394/96 refere-se a trabalhadores da
educação, aí incluídos aqueles que exercem atividades de natureza técnico-administrativa ou
de apoio, nas escolas ou nos órgãos da educação, como, por exemplo, auxiliar de serviços
gerais, auxiliar de administração, secretário da escola, bibliotecário, nutricionista, vigilante,
merendeira, porteiro, etc., lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa
da educação básica pública. Esses profissionais da educação poderão ser remunerados com
recursos do Fundeb, da parcela dos 40%, observando-se os respectivos âmbitos de atuação
prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição.
2.5.

O que caracteriza efetivo exercício?
O efetivo exercício é caracterizado pela existência de vínculo definido em contrato
próprio, celebrado de acordo com a legislação que disciplina a matéria e pela atuação, de fato,
do profissional do magistério na educação básica pública. Para efeito de pagamento desses
profissionais com os recursos da parcela de 60% do Fundeb, quando as despesas referentes a
esses pagamentos continuam sob a responsabilidade financeira do empregador (Estado ou
Município), os afastamentos temporários previstos na legislação, tais como férias, licença
gestante ou paternidade, licença para tratamento de saúde e licença prêmio, não caracterizam
suspensão ou ausência da condição do efetivo exercício.
2.6.

Existe prazo para implantação do Plano de Carreira do Magistério?
A criação e implantação de um Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério é
uma obrigatoriedade prevista na Lei, cujo propósito é assegurar o necessário ordenamento da
carreira de magistério, com estímulo ao trabalho em sala de aula, promovendo a melhoria da
qualidade do ensino e a remuneração condigna do magistério, na qual deve-se incorporar os
recursos do Fundeb, inclusive os eventuais ganhos financeiros por este proporcionados.
A Lei nº 10.172, de 09/01/2001, ao criar o Plano Nacional de Educação – PNE,
estabeleceu o prazo de um ano para implantação desses Planos de Carreira.
2.7.

Quanto deve ser o salário do professor?
De acordo com o art. 2º da Lei 11.738, de 16/07/2008, o piso salarial nacional é de R$
950,00 para os profissionais do magistério que tenham formação mínima de nível médio, na
modalidade Normal, e que tenham carga horária de até 40 horas semanais. A implantação do
piso pelos Estados e Municípios começará em 2009 e deverá ser concluída até 2010. Nesse
período, caberá aos gestores analisar a estrutura dos planos de carreira existentes para
adequá-los ao piso nacional, ou ainda criar o plano de carreira nos casos em que este ainda
não exista.
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Cabe destacar que a Lei 11.738/2008 prevê que o valor do piso seja reajustado
anualmente, sempre no mês de janeiro, de acordo com o mesmo percentual de aumento do
valor mínimo nacional por aluno ano do Fundeb.
2.8.

Existe data-limite para pagamento dos salários?

As datas de pagamento são definidas na legislação local (estadual ou municipal). As
decisões de cunho administrativo, relativas à forma e outros procedimentos atinentes ao
pagamento dos seus servidores, são de responsabilidade dos Estados e Municípios, não
sujeitas a critérios federais. Porém, caso haja atraso de pagamento dos salários, há
entendimento do Supremo Tribunal Federal que deve haver “a incidência de correção monetária
sobre os vencimentos pagos em atraso por entender tratar-se de dívida de caráter alimentar”
(Ementa do Recurso Extraordinário nº 352494, Relator Min. Moreira Alves, julgamento em
29/10/2002).
2.9.

Por que o salário do professor de um Município é menor do que o do professor do
Município vizinho, localizado no mesmo Estado?
No Fundeb cada Município e o governo estadual, localizados em um mesmo Estado,
contam com um mesmo valor por aluno/ano, para efeito de repasses dos recursos do Fundo.
Esse critério, entretanto, por si só, não modifica as variáveis de cada um desses governos (nº
de alunos, nº de professores, nº de alunos por professor, nº de escolas, nº de diretores, etc), de
forma que, cada municipalidade deve ser vista, analisada e tratada, em função de sua realidade
específica, ou seja, de acordo com a receita recebida do Fundo, o número de alunos
matriculados na rede de ensino fundamental e de educação infantil, quantidade de profissionais
do magistério, dentre outras. Dessa forma, não cabe estabelecer comparação de salários entre
Municípios, pois todos esses aspectos devem ser considerados na fixação dos salários.
Convém observar que a questão salarial depende do Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério e da política salarial de cada governo (estadual ou municipal).
2.10. O que caracteriza o professor como leigo?
O professor é considerado leigo quando ele exerce o magistério sem que possua a
habilitação mínima exigida para o exercício da docência. Em relação à educação básica são
leigos os professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental sem a
formação em nível médio, na modalidade normal (antigo Magistério) e os professores das séries
finais do ensino fundamental e do ensino médio sem curso superior de licenciatura plena na
área específica de atuação.
2.11. Há alguma exigência para que o professor da educação infantil e das séries
iniciais do ensino fundamental tenha formação de nível superior?
Não. A Lei 9.394/96 - LDB, em seu art. 62, estabelece a formação em nível superior
para o exercício da docência na educação básica. No entanto, admite como formação mínima,
para o magistério da educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental, a de
nível médio, na modalidade Normal. Assim, não há prazo para que os sistemas exijam curso
superior para os professores dessas etapas de ensino. A questão da formação em nível
superior para o magistério se coloca, assim, como uma meta, um desafio, que deve ser
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perseguido na busca da valorização profissional dos professores e da conseqüente melhoria da
qualidade do ensino.
2.12. O que é o pagamento sob a forma de abono e quando ele deve ocorrer?
O abono é uma forma de pagamento que tem sido utilizada, sobretudo pelos Municípios,
quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do magistério da educação básica
não alcança o mínimo exigido de 60% do Fundeb. Portanto, esse tipo de pagamento deve ser
adotado em caráter provisório e excepcional, apenas nessas situações especiais e eventuais,
não devendo ser adotado em caráter permanente.
É importante destacar, inclusive, que a adoção de pagamentos de abonos em caráter
permanente pode ensejar, no futuro, que tais pagamentos sejam incorporados à remuneração
dos servidores beneficiados, por se caracterizar, à luz da legislação trabalhista, um direito
decorrente do caráter contínuo e regular dessa prática. Desta forma, caso no Município esteja
ocorrendo “sobras” significativas de recursos dos 60% do Fundeb no final de cada exercício,
essa situação pode significar que o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério ou, ainda,
a escala ou tabela de salários/vencimentos, esteja necessitando de revisão ou atualização, de
forma a absorver, sem sobras, os 60% do Fundo no pagamento da remuneração, sem a
necessidade de uso de pagamentos sob a forma de abonos.
2.13. Quais são os critérios para concessão do abono?
Os eventuais pagamentos de abonos devem ser definidos no âmbito da administração
local (Estadual ou Municipal), que deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais
parâmetros que ofereçam, de forma clara e objetiva, os critérios a serem observados, os quais
deverão constar de instrumento legal que prevejam as regras de concessão, garantindo a
transparência e a legalidade do procedimento.
2.14. Quando há pagamento de abono, quem tem direito de recebê-lo?
Considerando que o pagamento de abonos deve ser adotado em caráter provisório e
excepcional, apenas em situações especiais e eventuais, particularmente quando o total da
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica não alcança o mínimo de
60% do Fundeb, sua ocorrência normalmente se verifica no final do ano. Entretanto, não se
pode afirmar que isso ocorra, ou mesmo se ocorre somente no final do ano, visto que há
situações em que são concedidos abonos em outros momentos, no decorrer do ano, por
decisão dos Municípios.
Como os abonos decorrem, normalmente, de “sobras” da parcela de recursos dos 60%
do Fundeb, que é destinada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em
efetivo exercício na educação básica pública, tais abonos em nada modifica o universo de
beneficiários do seu pagamento, ou seja, quem tem direito a receber o abono são os mesmos
profissionais do magistério da educação básica pública que se encontravam em efetivo
exercício no período em que ocorreu o pagamento da remuneração normal, cujo total ficou
abaixo dos 60% do Fundeb, ensejando o abono. Em relação àqueles profissionais que tenham
trabalhado por fração do período considerado, recomenda-se adotar a proporcionalidade, caso
a legislação local que autoriza o pagamento do abono não estabeleça procedimento diferente.
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2.15. A parcela de 40% do Fundeb gera pagamento de abono, como ocorre com a
parcela dos 60%?
Em relação ao pagamento dos profissionais do magistério, há na Constituição Federal e
na Lei nº 11.494/2007 um limite mínimo de 60% dos recursos do Fundeb para sua garantia. Já
em relação à parcela restante (de até 40%) não há vinculação ou obrigação de que parte dessa
parcela de recursos seja destinada ao pagamento de outros servidores da educação, ainda que
o Estado ou Município possa utilizá-la para esse fim. Por conseguinte, não há limite mínimo a
ser cumprido que possa gerar alguma sobra financeira e ensejar o pagamento de eventual
abono. Assim, não há como se falar em abonos para outros servidores da educação, decorrente
de critério emanado da legislação federal. Sua adoção, pelo Estado ou Município, será
decorrente de decisões político-administrativas inerentes ao processo de gestão desses entes
governamentais, que os adotarão, ou não, com fundamento na legislação local.
2.16. Quando há pagamento de abono, deve incidir desconto previdenciário sobre o
mesmo?
O pagamento de abonos deve ser adotado em caráter provisório e excepcional, apenas
em situações especiais e eventuais. O desconto previdenciário, portanto, deve estar limitado
apenas aos proventos da remuneração do cargo efetivo, estabelecidos em lei, observando o
disposto no art. 40, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, que orienta sobre a base de cálculo dos
proventos de aposentarias e pensões, as quais devem considerar a remuneração do servidor
no cargo efetivo, sendo que as remunerações a serem utilizadas devem ser aquelas adotadas
como base para contribuição do servidor aos regimes de previdência.
O abono é uma forma de pagamento que foi utilizada, no âmbito do Fundef, até 2006 e
seguramente será utilizado também no período de vigência do Fundeb, sobretudo pelos
Municípios, quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do magistério da
educação básica não alcança o mínimo exigido de 60% do Fundo. A Lei nº 11.494/2007, que
regulamenta o Fundeb, não traz orientações acerca do tratamento a ser adotado nos casos de
ocorrências de sobra de recursos ao final do exercício financeiro no custeio de abono, nem
sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre o abono. A Lei limita-se a definir
o mínimo a ser aplicado na remuneração do magistério.
Como os abonos decorrem, normalmente, de “sobras” da parcela de recursos dos 60%
do Fundeb, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo
exercício na educação básica pública, tais abonos em nada modifica o universo de beneficiários
do seu pagamento. Ou seja, o abono (ou distribuição da sobra, como comumente se denomina)
será concedido aos mesmos profissionais do magistério da educação básica pública que se
encontravam em efetivo exercício, no período em que ocorreu o pagamento da remuneração
normal ou regulamentar, cujo total ficou abaixo dos 60% do Fundeb, ensejando o abono.
É importante lembrar, relativamente ao pagamento de abono, que a orientação do
FNDE/MEC é no sentido de sugerir que tal pagamento seja adotado em caráter excepcional e
eventual, conseqüentemente pago em parcelas esporádicas ou única, não se constituindo,
dessa maneira, pagamento habitual, de caráter continuado, aspecto que ensejaria sua
incorporação ao salário ou remuneração efetiva.
O FNDE/MEC entende que, concedido eventualmente e apoiado em decisão
administrativa e autorização legal, no âmbito do Poder Público concedente, tal pagamento não
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estaria sujeito à incidência da contribuição previdenciária, por não integrar o salário de
contribuição do servidor, na forma prevista na Lei 8.212/91, que assim dispõe sobre o assunto:
“Art. 28.
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.” (grifos nossos)
E ainda, segundo o Decreto nº 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social:
Art. 214.
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força
de lei; (grifos nossos)
O entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 241, é nesse
mesmo sentido: A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário.
Entende-se, portanto, que o abono, sendo concedido em caráter eventual e
desvinculado do salário, é destituído de caráter salarial, excluindo–se do montante da base de
cálculo da exação previdenciária.
Sendo assim, torna-se relevante identificar se a concessão de abono pelo Município é
adotada em caráter eventual, desvinculado do salário, ou não. Conseqüentemente, se tais
pagamentos estão sujeitos, ou não, à incidência do desconto previdenciário.
De qualquer modo, é importante frisar que essa matéria é da competência do
Ministério da Previdência e Assistência Social. Dessa forma, devem prevalecer as
orientações daquela área acerca do assunto.
2.17. Os professores temporários podem ser pagos com os recursos do Fundeb?
A Constituição Federal prevê “que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. Assim,
todos os professores, formal e legalmente contratados (temporários) ou concursados
(permanentes), poderão ser remunerados com a parcela dos 60% do Fundeb, desde que atuem
exclusivamente na docência da educação básica pública (na atuação prioritária do ente
federado, conforme art. 211 da Constituição).
2.18. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de professores
readaptados?
A aplicação dos recursos do Fundeb, na remuneração dos profissionais do magistério,
está sempre subordinada ao efetivo exercício desses profissionais na educação básica pública
(na atuação prioritária do ente federado, conforme art. 211 da Constituição). Se o professor é
redirecionado ou readaptado para outras atividades que não sejam afetas aos profissionais do
magistério (atividades técnico-administrativas, por exemplo), mas continua exercendo suas
funções em escola da educação básica pública, sua remuneração poderá ser paga com
recursos do Fundeb, porém com a parcela dos 40%. No entanto, se o professor é transferido
para exercer suas funções fora da educação básica pública, sua remuneração não poderá ser
paga com recursos do Fundeb.
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2.19. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de professores em
desvio de função?
Se o desvio de função significar a assunção de funções ou atividades em outros Órgãos
da Administração, como bibliotecas públicas, Secretarias de Agricultura, Hospitais, etc. o
professor deve ser remunerado com recursos de outras fontes, não vinculadas à educação,
visto que seu pagamento não constitui despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Entretanto, se esse professor encontrar-se exercendo uma função técnico-administrativa, dentro
de uma escola da educação básica pública, na atuação prioritária do ente federado, conforme
art. 211 da Constituição (Secretário da escola, por exemplo), seu pagamento pode ser realizado
com recursos do Fundeb, porém com a parcela de 40% do Fundo, visto que ele não se
encontra atuando como profissional do magistério.
2.20. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de professores em
licença?
Os afastamentos temporários previstos na legislação, tais como férias, licença gestante
ou paternidade, licença para tratamento de saúde, licença prêmio, não caracterizam suspensão
ou ausência da condição que caracteriza o efetivo exercício, para efeito de pagamento desses
profissionais com os recursos da parcela de 60% do Fundeb, quando as despesas referentes a
esses pagamentos continuam sob a responsabilidade financeira do empregador (Estado ou
Município).
2.21. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de professores que
atuam em mais de uma etapa da educação básica?
Quando o professor atua em mais de uma etapa da educação básica, sendo uma delas
fora da esfera de atuação prioritária do ente federado (art. 211 da Constituição), apenas a
remuneração correspondente à atuação prioritária poderá ser paga com recursos do Fundeb
(parcela de 60%). A remuneração correspondente à outra etapa deverá ser paga com outros
recursos da educação, que não sejam do Fundeb. Para tanto, os Estados e Municípios deverão
adotar procedimentos operacionais que permitam e dêem transparência a esse tratamento, de
forma a facilitar o trabalho dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e
dos Tribunais de Contas responsáveis pela fiscalização.
2.22. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de professores da
EJA?
Sim. A Lei nº 11.494/2007 não faz distinção entre as diferentes modalidades da
educação básica, portanto, o professor da EJA, em efetivo exercício em uma das etapas da
educação básica pública (na atuação prioritária do ente federado, conforme art. 211 da
Constituição), poderá ser remunerado com a parcela de 60% dos recursos do Fundeb.
2.23. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de professores de
Educação Física, Língua estrangeira, Artes e Informática?
Sim, desde que seja na atuação prioritária do ente federado (conforme art. 211 da
Constituição) e que essas aulas integrem as atividades escolares, desenvolvidas de acordo
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com as diretrizes e parâmetros curriculares do respectivo sistema de ensino e com as propostas
político pedagógicas das escolas, como parte de um conjunto de ações educativas que
compõem o processo ensino-aprendizagem, trabalhado no interior dessas escolas, na
perspectiva da consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem a
educação básica, na forma preconizada no caput do art. 70 da Lei 9.394/96 - LDB.
2.24. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de inativos?
Não. Na legislação vigente não há tratamento expresso sobre o assunto. A Lei 9.394/96
- LDB não prevê essa despesa no rol das despesas admitidas como sendo de manutenção e
desenvolvimento do ensino (como fazia a legislação anterior), mas também não consta do
elenco das despesas proibidas. Daí o impedimento de se utilizar recursos do Fundeb para
pagamento de inativos.
Nos Estados e Municípios onde, excepcionalmente, estejam sendo utilizados recursos
da educação (exceto recursos do Fundeb, cuja utilização não é permitida nessa finalidade) para
esse fim, a maioria dos Tribunais de Contas entende que o pagamento dos inativos originários
do respectivo sistema de ensino deve ser eliminado do cômputo dos gastos com a manutenção
e desenvolvimento do ensino, situação em que deverão ser apresentados planejamento e
regulamentação formal nesse sentido. Assim, recomenda-se consultar o respectivo Tribunal de
Contas sobre o assunto.
2.25. Os recursos do Fundeb podem ser utilizados para pagamento de estagiários dos
cursos superiores de formação de professores (licenciatura)?
Não. O estagiário não é, ainda, um profissional do magistério, não podendo, por
conseguinte, ser remunerado com recursos do Fundeb.

3. REPASSES DE RECURSOS
Encontram-se disponíveis na internet diversas informações sobre o Fundeb, no
endereço www.fnde.gov.br. Os repasses em favor dos municípios, especificamente, podem
ser consultados, seguindo-se os seguintes passos:
-

Acessar o endereço www.fnde.gov.br, opção Financiamento, em seguida Fundeb.
À esquesda em “Consultas”, clicar na opção “Repasse de recursos do Fundeb”

-

Surgirá uma tela com as opções:
-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  clicar nesta opção para
obter os valores repassados no mês para o Estado ou Município, de
forma condensada;

-

BANCO DO BRASIL  clicar nesta opção para obter as informações
sobre os valores repassados, por data de crédito.
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-

Repasse Consolidado (Por UF, esfera de governo, origem e mês) 
clicar sobre o mês desejado para obter informações consolidadas de
todos os estados, por origem de recursos.

Outros esclarecimentos relacionados ao Fundeb, como os abaixo especificados, também
podem ser encontrados no sítio do FNDE (www.fnde.gov.br).
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO FUNDEB
REPASSES E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
CENSO ESCOLAR E VALOR POR ALUNO/ANO DO FUNDEB
ACESSO A DADOS SOBRE O FUNDEB
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
FISCALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES CONVENIADAS
LEGISLAÇÃO DO FUNDEB
DADOS ESTATÍSTICOS

Na internet também estão disponíveis o Manual de Orientação do Fundeb, bem como o
Sistema de Cadastro dos Conselhos do Fundeb, que deve ser utilizado por todos os
municípios para cadastramento de seus conselhos, conforme determina a Portaria-FNDE nº
481, de 13.10.2013.
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SIOPE
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
1. O que é o Siope?
O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) é um sistema
eletrônico, de acesso público, via internet, operacionalizado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que coleta, processa e dissemina informações
referentes aos orçamentos públicos em educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
2. Qual o objetivo do Siope?
O principal objetivo do Siope é levar ao conhecimento da sociedade o nível de investimento
público em educação, desdobrado por esfera de governo (federal, estadual e municipal),
fortalecendo os mecanismos de controle social e contribuindo para a garantia da efetividade e
da eficácia nos investimentos públicos no setor educacional e, em última instância, para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro à sociedade.
3. Qual a importância e utilidade do Siope?
O Siope se constitui num importante instrumento de pesquisa, avaliação e planejamento da
ação pública relacionada ao financiamento da educação, sobretudo junto aos gestores
educacionais, auxiliando-os no delineamento de diretrizes e políticas para o setor e no
planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações implementadas, mediante
utilização de informações e indicadores atualizados, produzidos pelo sistema de acordo com as
exigências legais vigentes, de modo a permitir a visualização, isolada e conjunta, dos dados e
informações dos entes governamentais das três esferas de governo.
4. Quais são as características do Siope?
As principais características do Siope são:
•

Instrumento de captação de dados e informações de natureza orçamentária e financeira e
de produção de indicadores de financiamento da educação;

•

Mecanismo dinâmico que requer permanente inserção e atualização de dados e
informações, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como condição obrigatória,
sob pena de prejuízos àqueles que se negarem a oferecer os dados e informações
requeridas;

•

Constitui banco de dados formado:
- por informações prestadas em caráter declaratório, de responsabilidade do ente
governamental informante;
- com dados encadeados, de modo que a transmissão de informações se processa por
meio eletrônico, sendo requerido o registro do número do recibo de transmissão dos
dados do exercício anterior;
- por informações de caráter oficial, na medida em que exige a necessária
correspondência entre as informações declaradas e as informações constantes dos
demonstrativos contábeis (Balanços) publicados pelos entes federados.
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5. Quais as funcionalidades do Siope?
As principais funcionalidades do Siope são:
•

Alimentação e transmissão dos dados, pelos usuários do sistema, por meio eletrônico,
mediante utilização de senhas, de forma a garantir segurança e rapidez no processo;

•

Permissão do acesso público à base de dados do sistema, por meio da internet, no sitio
www.fnde.gov.br, sem a necessidade utilização de senha;

•

Disponibilização automática de dados e indicadores educacionais, a exemplo dos cálculos
dos percentuais mínimos obrigatórios de aplicação dos impostos em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), dos percentuais de aplicação dos recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), dos gastos com magistério, etc... de acordo com a legislação
vigente e com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – Anexo
de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

•

Disponibilização de detalhado Manual de Orientação do Siope, no endereço eletrônico:
http://siope.fnde.gov.br/siope/download.do

6. Como obter e instalar o programa do Siope?
Os programas para preenchimento do Siope estão disponíveis para instalação no endereço
eletrônico http://www.fnde.gov.br. Para realizar esta instalação é necessário seguir os seguintes
passos:
•

Após acessar o endereço acima, clique em Siope;

•

Na página do Siope clique em “Downloads”;

•

Selecione o ano desejado e clique em “Ok”;

•

A página mostrada conterá duas tabelas, uma com os downloads estaduais e outra com os
municipais. Clique sobre o link “Instalador” e na tela que se abrir selecione um diretório para
salvar o arquivo, clique em “Salvar” e aguarde até que o navegador salve o arquivo em seu
computador. Memorize o diretório onde o arquivo foi salvo, pois será necessário localizá-lo
para instalação;

•

Após o fim do download, acesse o diretório selecionado anteriormente e dê um duplo clique
no arquivo salvo para iniciar a instalação do sistema;

•

Clique em “Avançar” repetidamente até que o botão “Instalar” seja mostrado;

•

Clique em “Instalar” e aguarde enquanto o programa é instalado;

•

Após a instalação ter se completado, clique em “Concluir” para fechar o programa de
instalação e o Siope será executado automaticamente.

7. Como transmitir os dados do Siope?
Após a instalação e preenchimento dos dados, estes poderão ser transmitidos por meio
eletrônico, seguindo-se os seguintes passos:
•

Selecionar e clicar no sistema a opção “Verificar dados”

•

A tela de críticas apresentará situações assinaladas com (X), que representa crítica grave
que impede a transmissão dos dados ou situações assinaladas com (?), que representam
apenas um alerta do programa que, mesmo não impedindo a transmissão dos dados,
chama a atenção do usuário para a existência de informações possivelmente inconsistentes.
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Caso não exista nenhuma inconsistência, ou seja, não apresente nenhum (X), os dados
podem ser transmitidos;
•

O usuário deverá, em campos próprios do sistema, informar seu e-mail e sua senha
(previamente informada pelo FNDE ao respectivo Secretário de Educação) para
transmissão dos dados;

•

A transmissão dos dados é realizada por meio da opção “Transmitir dados – Siope-Net”;

•

Aguardar o recibo de transmissão dos dados que será enviado automaticamente para o email informado pelo usuário no momento da transmissão dos dados. O recibo também ficará
disponível no site do Siope (www.fnde.gov.br), no link “Recibos de Transmissão”.

8. Como proceder para solucionar problemas com a versão dos programas?
O funcionamento e o aperfeiçoamento do sistema requer a periódica atualização das
versões existentes, gerando novas versões operacionais que são colocadas à disposição dos
usuários. Caso o usuário perceba algum problema no funcionamento do sistema, é
recomendável acessar o site do Siope (www.fnde.gov.br) e verificar se a versão que ele está
utilizando é a mesma que está disponível para instalação. Caso não seja a versão mais
atualizada, o usuário deverá fazer a atualização em seu computador.
9. Como identificar e regularizar as pendências com o Siope?
Para verificar se existem pendências, o usuário deverá acessar a página do Siope por meio
do sítio www.fnde.gov.br e selecionar as opções “Relatórios Municipais”, “Situação de Entrega
dos Municípios”, preencher sua “UF” e, finalmente, clicar na opção “Consultar”. Após
identificado o ano em que o ente federado deixou de enviar os dados ao Siope, deverá ser
providenciada sua transmissão conforme orientação constante no item 7.
10. Qual a fonte de dados para preenchimento do Siope?
Considerando que o sistema deve ser preenchido com dados oficiais, as principais fontes
das informações são os balanços gerais e os relatórios e demonstrativos da execução
orçamentária e financeira dos entes federados.
11. Qual é a periodicidade de transmissão dos dados do Siope?
O Siope tem periodicidade anual e o prazo de transmissão dos dados é de até trinta dias
após o encerramento do último bimestre do exercício, de acordo com o disposto no art. 52 da
Lei Complementar n° 101, de 04/04/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Portaria STN n°
575, de 30/03/2007.
Cabe destacar que somente será possível a transmissão dos dados de um determinado
exercício se o usuário tiver o número do recibo de transmissão dos dados do exercício anterior.
12. Ao consultar o Cadastro Único de Convênios (CAUC) da Secretaria do Tesouro
Nacional foi verificado que o município está com pendência no item 301 - Educação.
Esse caso pode ser resolvido por meio do Siope?
A partir de 2009, o Siope passou a integrar o Cadastro Único de Convênios (CAUC) da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desse modo a apuração do item 301- Educação passou
a se basear nos dados do Siope.
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Esta apuração é determinada pela Instrução Normativa nº 2 da STN, de 24/04/2007,
publicada no Diário Oficial da União, de 25/04/2007 (seção 1, pág 43).
Caso persista alguma dúvida a este respeito, informações adicionais poderão ser obtidas
diretamente da STN, por meio do correio eletrônico: orienta.coned.df.stn@fazenda.gov.br.
13. Quais são as receitas de impostos e transferências vinculadas à manutenção e
desenvolvimento do ensino dos Municípios?
As receitas municipais vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino são:
•

Receitas de Impostos Municipais
ISS, IPTU, ITBI e IRRF

•

Receitas de Transferências da União
FPM, ITR, IOF-Ouro e Lei Kandir (LC n° 87/96)

•

Receitas de Transferências do Estado
ICMS, IPVA, IPI- Exportação

•

Outras Receitas Correntes
−

Receitas da dívida ativa tributária de impostos, multas e juros de mora e correção
monetária de impostos

14. Quais são as receitas de impostos e transferências vinculadas à manutenção e
desenvolvimento do ensino dos Estados?
As receitas estaduais vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino são
•

Receitas de Impostos Estaduais
ICMS, IPVA, ITCD e IRRF

•

Receitas de Transferências da União
FPE, IPI - Exportação, IOF-Ouro e Lei Kandir (LC n° 87/96)

•

Outras Receitas Correntes
•

Receitas da dívida ativa tributária de impostos, multas e juros de mora e correção
monetária de impostos

•

(-) Transferências Constitucionais aos Municípios
Receita Resultante do ICMS repassada aos Municípios (25%)
Receita Resultante do IPVA repassada aos Municípios (50%)
Receita Resultante do IPI – Exportação repassada aos Municípios (25%)

15. Para comprovação da utilização dos recursos, as despesas com aquisição de gêneros
alimentícios, a serem utilizados na merenda escolar, são consideradas despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino?
Não, visto que essas despesas não se caracterizam como sendo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE). Ao contrário, o art. 71 da Lei 9.394/96 – LDB – impede,
textualmente, que tal despesa seja considerada como MDE.
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16. Para comprovação da utilização dos recursos, as despesas com pagamento de
aposentadorias e pensões são consideradas despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino?
Não. São consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. Sobre
esse aspecto, o art. 70, inciso I, da Lei 9.394/96 - LDB, determina que, no que se refere a
gastos com pessoal, considerem-se as despesas destinadas à remuneração e ao
aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, excetuando-se as
despesas com pessoal quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e
desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 71, inciso VI, da Lei acima referida.
A Constituição Federal, por sua vez, distingue, expressamente em seu texto as expressões
provento, pensão e remuneração, de forma que o termo “remuneração” se aplica a servidores
ativos, o termo “provento” a inativos e o termo “pensão” para pensionistas.
“Art. 37.
...
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões...”
“Art. 40.
...
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referências para a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdências de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.” (grifo nosso)
Adicionalmente, o art. 22, inciso I, da Lei 11.494/07 determina expressamente o conceito de
remuneração para profissionais do magistério.
“Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais 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 servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso,
inclusive os encargos sociais incidentes;”(grifo nosso)
Portanto, a partir do exposto acima, e considerando a interpretação conjunta dos artigos 37 e 40
da CF/88, os arts. 70 e 71 da Lei 9.394/96, e o art. 22 da Lei 11.494/07, conclui-se que, para
fins do limite constitucional com manutenção e desenvolvimento do ensino, devem-se
considerar apenas as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento dos
profissionais em educação, e que exerçam cargo, emprego ou função na atividade de ensino,
excluindo-se, por conseguinte, as despesas que envolvam gastos com inativos e pensionistas,
pois a lei faz distinção entre as espécies de rendimento: remuneração, proventos e pensões. As
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despesas com inativos e pensionistas devem ser classificadas como despesas de Previdência
Social.
17. Qual é o método de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)?
% MDE = (DP + Fundeb – Ded.)/R Imp * 100
% MDE = Percentual das despesas próprias com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
DP = Despesas Próprias com impostos e transferências (custeadas com recursos próprios ou
da fonte tesouro do ente federado)
Fundeb = Despesas com recursos originários do Fundeb
Ded. = Deduções consideradas para fins de limite constitucional (ver item 18)
R Imp = Receita de impostos e transferências (ver itens 13 e 14)
18. Quais são as deduções realizadas para fins de limite constitucional?
As deduções consideradas para o cálculo dos limites mínimos, constitucionalmente
estabelecidos, aplicados a manutenção e desenvolvimento do ensino são:
•

resultado líquido das transferências do Fundeb – ganhos/acréscimos, perdas/decréscimos
em decorrência do número de matrículas na educação básica

•

despesas custeadas com a Complementação da União do Fundeb no exercício;

•

receitas de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre;

•

restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos
vinculados ao ensino;

•

despesas vinculadas ao superávit financeiro do acréscimo e da complementação do Fundeb
do exercício anterior;

•

cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de
recursos de impostos vinculados ao ensino.

19. Como visualizar ou imprimir os formulários (relatórios) ?
Com o programa aberto e com os dados digitados, clique na opção “Relatórios”, em seguida
na opção relativa ao relatório desejado e, finalmente, “imprimir”.
O Sistema está programado para imprimir em papel A4, caso a impressão saia cortada ou
faltando parte, o usuário deverá sair do sistema, configurar a impressora, por meio do PAINEL
DE CONTROLE, para imprimir em papel A4, voltar ao sistema e imprimir novamente.
20. Como consultar os dados informados?
O usuário deverá seguir os seguintes passos:
•

Acessar o sítio www.fnde.gov.br;

•

Clicar em “Siope”;

•

Clicar em “Relatórios Municipais” ou “Relatórios Estaduais”, conforme o caso;

•

Clicar em “Dados Informados pelos Municípios” ou
conforme o caso;

•

Escolher:

“Dados Informados pelas UF’s”

- Ano;
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- Período: anual;
- UF;
- Município:
- Administração Consolidada
•

Clicar em “Consultar”:

21. Como consultar o Demonstrativo do Fundef/Fundeb?
O usuário deverá seguir os seguintes passos:
•

Acessar o sitio www.fnde.gov.br;

•

Clicar em “Siope”;

•

Clicar em “Relatórios Municipais” ou “Relatórios Estaduais”, conforme o caso;

•

Clicar em “Demonstrativo do Fundef/Fundeb”;

•

Escolher:
- Ano;
- Período: anual;
- UF;
- Município:

•

Clicar em “Consultar”:

22. Como consultar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – ANEXO
da Lei de Responsabilidade Fiscal?
O usuário deverá seguir os seguintes passos:
•

Acessar o sitio www.fnde.gov.br;

•

Clicar em “Siope”;

•

Clicar em “Relatórios Municipais” ou “Relatórios Estaduais”, conforme o caso;

•

Clicar em “Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – ANEXO X da Lei de
Responsabilidade Fiscal”;

•

Escolher:
- Ano;
- Período: anual;
- UF;
- Município:

•

Clicar em “Consultar”:

23. Como consultar o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE) (somente para o exercício de 2005)?
O usuário deverá seguir os seguintes passos:
•

Acessar o sitio www.fnde.gov.br;

•

Clicar em “Siope”;

•

Clicar em “Relatórios Municipais” ou “Relatórios Estaduais”, conforme o caso;

•

Clicar em “Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino – MDE”

•

Escolher:
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- UF;
- Município:
•

Clicar em “Consultar”.

24. Como identificar e regularizar as pendências com o Siope?
O usuário deverá acessar a página do Siope por meio do sítio www.fnde.gov.br e selecionar
as opções “Relatórios Municipais”, “Situação de Entrega dos Municípios”, informar a “UF” e,
finalmente, clicar na opção “Consultar”. Após identificado o ano em que o ente federado deixou
de enviar os dados ao Siope, deverá ser providenciada sua transmissão.
25. Como proceder se o município/estado não possuir balanço?
O gestor municipal/estadual deverá acionar o procurador do município/estado para realizar
o ajuizamento de ação contra o prefeito anterior.
 Tipos de ação:
- Improbidade administrativa; ou
- Prestação de contas; ou
- Ordinária de ressarcimento; ou
- Tomada de Contas Especial (requerer ao Tribunal de Contas da União)
Efetuar o preenchimento do Siope, referente ao exercício em questão, com a opção de
“Declaração de indisponibilidade de informações oficiais que permitam o preenchimento do
SIOPE (balanços, por exemplo)”.
Efetuar o preenchimento das demais informações solicitadas e transmitir os dados.
SOLICITAÇÃO DE SENHA PARA ACESSO AO SISTEMA CACS-FUNDEB E PARA
TRANSMISSÃO DOS DADOS DO SIOPE
O fornecimento de senha para acesso ao sistema CACS-FUNDEB ou para transmissão de
dados ao SIOPE (inclusive na hipótese de extravio ou bloqueio), dar-se-á mediante solicitação
do(a) Secretário(a) de Educação do ente governamental (ou responsável por órgão
equivalente), que deverá apresentar ofício ao FNDE, observando-se o que segue:
• O ofício deve ser lavrado em papel timbrado do ente governamental, assinado pelo(a)
Secretário(a) de Educação (ou responsável por órgão equivalente), com indicação clara
do nome completo, cargo, número do CPF e correio eletrônico (e-mail) do signatário do
ofício;
• O ofício deve ser encaminhado:
o para o e-mail senha.institucional@fnde.gov.br; ou
pelos Correios, para o endereço: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Atendimento Institucional - SBS Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE – CEP
70070-929 - Brasília-DF.
A senha será enviada pelo Atendimento Institucional do FNDE, para o e-mail indicado no
ofício.
o

•
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CONTATOS COM O FNDE/MEC
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Diretoria de Gestão de Fundos e Beneficios - Digef
Coordenação-Geral de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição da
Arrecadação do Salário-Educação
SBS Quadra 02, Bloco F, Ed. FNDE, 6º andar. CEP 70.070-929. Brasília - DF
Sítio do FNDE na internet: www.fnde.gov.br
Ligação gratuita: 0800-616161
FUNDEB:
Correio eletrônico: fundeb@fnde.gov.br
Telefone: (61) 2022-4232
SIOPE:
Fale conosco disponível em www.fnde.gov.br, opção fale conosco
Telefones: (61) 2022- 4229 / 4198 / 4064 / 4666 / 4091 / 4649
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