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FINANCIAMENTO DA  

EDUCAÇÃO, GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 

SOCIAL  

 1 -  Legislação Federal básica: 
      a) Lei nº 9.394/96 (LDB)  
      b) Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 
2006; (cria o FUNDEB) 
      c) Lei nº 11.494/2007 ( Lei do FUNDEB)  
      d) Lei nº 11.738/2008  (Lei do Piso Salarial ) 
      e) Resolução CNE nº 02/2009. 
      f) Lei nº 13.005/2014 ( PNE) 
      g) Planos Municipais de Educação (PMEs) 

 



3 – PRAZO DE VIGÊNCIA – FUNDEB 
       De 1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2020 
 
4 – PEC 15/2015, na Câmara dos Deputados, e o  
       Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição 
PEC15/2015  
 
       PEC 24/2017, no Senado Federal 
 
Tornar o NOVO FUNDEB instrumento permanente de   
financiamento da educação básica  pública. 

 



FUNDEB 
FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério. 
•    Com alcance apenas o ensino fundamental. 
•    Vigência de 10 anos – até 31/12/2006. 

A Ementa Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, (cria 
o FUNDEB) 
•FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 

Em 2007 é aprovada a Lei nº 11.494, que regulamenta o FUNDEB, 
estabelecendo a vinculação de recursos para financiamento de toda 
a Educação Básica 



FUNDEB 
PRAZO DE VIGÊNCIA – FUNDEB  
   1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2020. 

Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial). 
    Resolução CNE nº 02/2009 (diretrizes dos planos de carreira e   
remuneração). 

Emenda Constitucional nº 59/2009: Art. 208 educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade. 
Lei nº 13.005/2014 (PNE): 
    Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a     5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 
de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 





Educação Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio EJA 

•Creche em tempo 
Integral 

•Anos Iniciais do EF 
Urbano 

•EM Urbano •EJA com avaliação 
de processo 

•Pré-escola em 
tempo integral 

•Anos iniciais do EF 
do Campo 

•EM do Campo •EJA integrada à 
Educação 
profissional de 
Nível Médio e com 
avaliação do 
processo 

•Creche em tempo 
parcial 

•Anos finais do EF 
Urbano 

•EM em tempo 
Integral 

•Pré-escola em 
tempo parcial 

•Anos finais do EF 
do Campo 

•EM integrado à 
Educação 
Profissional 

•EF em tempo 
integral 

Educação Especial, Educação Esc. Indígena e Quilombola 

Repasse - FUNDEB 



Alunos da Educação Básica Pública (INEP/2018): 
  
Brasil 
Total -          38.331.508 alunos 
Estados =     15.289.145 (39,9%) 
Municípios = 23.042.363  (60,1%) 
 
Paraná 
Total –         2.183.103 alunos 
Estado =      1.072.895 alunos - (49,1%) 
Municípios = 1.110.208 alunos - (50,9%)  



Financiamento da Educação: 1ª vinculação  

Art. 212 – A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, 25%, no mínimo, da receita 
resultante dos impostos, compreendida a 
provenientes de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino (MDE). 
 



Art. 6º É inserido o art. 212-A na CF com a seguinte redação: 
 
II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão 
constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se 
referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 
157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas “a”, “b”, 
“d” e “e” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da 
Constituição Federal e o montante de recursos financeiros 
provenientes de compensação em virtude da perda de 
arrecadação desses impostos decorrente de sua desoneração; 



Financiamento  da Educação Básica pública 
FUNDEB 

Impostos e as transferências considerados na composição 
do FUNDEB em cada estado são os seguintes:  
 
1. Fundo de Participação dos Estados (FPE); 
2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 
3. Impostos sobre Produtos Industrializados, proporcional às 

exportações (IPI - Exportação); 
4. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS); 
5. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 
6. Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 
7. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); 
8. Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) 
                                              

20% 



• Composição 
– 20% Impostos 

• IPI-Exp. 
• ICMS – deson. 
• ICMS – Estadual 
• ITCMD 
• IPVA 
• ITR 
• IPTU 
• ITBI 
• IRRF 
• ISS 

– 20% Transferências 
• FPM 
• FPE 

 

– Complemento da União 

 

FUNDEB 
20% dos impostos e  

Transferências do 

Estado e  dos Municípios 

Proporcional ao  

(Nº matrículas) 

1 Conta 

 Estadual 

FUNDEB 

399 Contas 

dos Municípios 

FUNDEB 

Complemento da 

União 

Percapita  

  nacional 

Entendendo o Mecanismo de Composição do FUNDEB 

Distribuição 



As fontes financiadoras da Educação Básica 
pública 

Impostos e transferências que não entram na 
composição do FUNDEB, devem ser  considerados no 
financiamento da Educação. Assim, 25% do valor total de  
cada um deles deve ser destinado às despesa com MDE. 
Esses impostos e transferências são: 
1. Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro ou relativas a Títulos ou Valores nas operações 
com ouro (IOF ouro); 

2. Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); 
3. Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU); 
4. Impostos sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); 
5. Imposto de Renda Retido na Fonte (estado); 
6. Imposto de Renda Retido na Fonte (municípios). 



A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS E 
SUBVINCULADOS.  

COMPOSIÇÃO DO BOLO DE RECURSOS:        

• FUNDEB – 20% FPM, FPE, IPI-exp., ICMS, ICMS(Lei Kandir),  

ITCMD, IPVA e ITR. (Fonte 1.101 e 1.102) 

  

• Os 05% - FPM, IPI-exp., ICMS, ICMS (Lei Kandir), ITCMD, 

IPVA, ITR. (Fonte 1.103) 

  

• Os 25% - IPTU, ISS, IRRF, ITBI e D. ATIVA. (Fonte 1.104) 
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As fontes financiadoras da Educação Básica 
pública 



As fontes financiadoras da Educação Básica 
pública 



Fontes de financiamento da Educação 

VINCULADOS 

Fundeb 

PRÓPRIOS 

Conta 
5% 

Conta 
25% 

TRANSFERÊNCIAS 

Permanentes 

Automáticas 

Voluntárias 
Mínimo de 25% em MDE 

Art. 212 CF 88 



Fontes de financiamento da Educação  

• Salário Educação 
Transferências 
Permanentes 

• PNATE 

• PNAE 

• PDDE 

Transferências 
Automáticas 

• Convênio com o Governo Federal : Plano de Ações 
Articuladas – PAR (Pro infância,...) 

• Convênio com o Governo Estadual : Programa de 
Transporte Escolar - PETE 

Transferências  
Voluntárias 

Caráter suplementar 



Fragilidades – Fundeb: 
 
A participação financeira da União (limitada a 10%) 
não impacta na maior parte dos estados; 
Portaria Interministerial nº 07, de 28 de 
dezembro de 2018. 
Art. 2º O valor anual mínimo nacional por aluno previsto no art. 4º, §§ 
1º e 2º , e no art. 15, inciso IV, da lei nº 11.494, de 2007, fica definido 
em R$ 3.238,52  previsto para o exercício de 2019. 

PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA O FUNDEB - 2019 



Fundeb: 
Complementação da União: AL, AM, BA, CE, MA, PA, 
PB, PE e PI (nove estados) 
 
Contribuição dos Estados, DF e Municípios = Total R$ 
143,456 bilhões. 
 
Com a complementação da União R$ 12,911 bilhões. 
   (Limitado a 10%). Total R$ 156,368 bilhões. 
 
Novo Fundeb 
Complementação financeira da União, com a PEC 
Nº 15/15, Primeiro ano de vigência – mínimo de 
15% e acréscimo de 1,5% até alcançar  a 30%.  

SUBSTITUTIVO  Á PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO   
Nº 15, DE 2015 



Fatores de ponderação- Resolução/MEC nº. 07, 
de 28/12/2018 



Per capita Estaduais 2019 
AL 3.238,52 

AM 3.238,52 

BA 3.238,52 

CE 3.238,52 

MA 3.238,52 

PA 3.238,52 

PB 3.238,52 

PE 3.238,52 

PI 3.238,52 

MG 3.419,37 

RN 3.450,76 

ES 3.459,54 

RJ 3.470,83 

AC 3.548,07 

MT 3.595,28 

PR 3.610,36 

GO 3.637,57 

MS 3.706,62 

RO 3.713,87 

SC 3.813,11 

SE 3.838,33 

SP 3.909,11 

DF 3.981,07 

TO 4.167,08 

AP 4.169,92 

RS 4.275,42 

RR 4.888,97 

Recebem complementação 



Per capita Estaduais 2019 

3.238,52 

4.275,42 









FUNDEB – PR – Evolução: 2014 a 2019 



Matrículas da Ed. Básica para distribuição dos 
recursos do FUNDEB - PR 





Demonstrativo dos impostos e transferências vinculadas ao 
FUNDEB – Paraná - 2018 



O ICMS na composição do FUNDEB, representou em 2018 no estado do PR, 
68,56%, o segundo imposto que mais teve peso na composição do fundo foi o 
FPM, com 14,75%, seguido do IPVA, com 7,87%, gráfico abaixo mostra o impacto 
de cada imposto e/ou transferência na composição do FUNDEB/PR – 2018. 



Fragilidades: FUNDEB 
 
Provoca desequilíbrio orçamentário-financeiro em 
número cada vez maior de municípios que perdem 
receitas com a sistemática de subvinculação: 
 
Dedução para o Fundo Contábil Estadual é maior 
do que a Receita Direta do Fundeb; 
 
Isso ocorre em municípios de pequeno porte ou com 
baixa capacidade de ampliar matrículas. 
 
No PARANA em 2017,  208 municípios (52,1%) 
tiveram receitas recebidas do FUNDEB, menor do que as 
receitas destinadas ao Fundo; 
A perda foi de R$ 156,53 milhões.  



Em 2017 tivemos 191 municípios (47,9%) tiveram o retorno do FUNDEB, maior do que 
a receita destinada ao Fundo (GANHARAM). Os 191 municípios ganharam um total de 
R$ 1,324 bilhões. Abaixo os 20 municípios que mais ganharam em 2017. 



Em 2017 tivemos 208 municípios (52,1%) tiveram o retorno do FUNDEB, mrnot do que 
a receita destinada ao Fundo (PERDERAM). Os 208 municípios perderam um total de 
R$ 194,697 milhões. Abaixo os 15 municípios que mais perderam em 2017. 





Projeções de receitas: 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_

LRF.aspx?relTipo=1 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_LRF.aspx?relTipo=1
https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_LRF.aspx?relTipo=1




As fontes financiadoras da Educação Básica 
pública – Salário Educação 

................da seguinte forma: 

•10% da arrecadação líquida ficam com o próprio FNDE, que os 

aplica no financiamento de projetos, programas e ações da educação básica; 
 

•90% da arrecadação líquida são desdobrados e automaticamente 

disponibilizados aos respectivos destinatários, sob a forma de quotas, sendo: 

1.quota federal – correspondente a 1/3 dos recursos gerados em 

todas as Unidades Federadas, o qual é mantido no FNDE, que o aplica no 
financiamento de programas e projetos voltados para a educação básica,  

2. quota estadual e municipal – correspondente a 2/3 dos 

recursos gerados, por Unidade Federada (Estado), o qual é creditado, 
mensal e automaticamente, em contas bancárias específicas das 
secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
na proporção do número de matrículas, para o financiamento de 
programas, projetos e ações voltados para a educação básica (art. 212, § 
6º da CF). 



PR – SALÁRIO-EDUCAÇÃO: Cota Estadual e Municipal 



I  -   Piso Profissional Nacional:  

        Lei nº.11.738, de 16 de julho de 
2008.  

Instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

Magistério público da educação básica, regulamentando a alínea “e” 

do inciso III do caput do art. 60 dos Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

II  -  Plano de Carreira e Remuneração: 

        Os municípios deverão adequar seus planos     

 até 31/12/2009. 
Nota Técnica Piso 

http://www.ampr.org.br/2019/01/947/AMP-emite-nota-tecnica-
sobre-novo-piso-nacional-do-magisterio-que-subiu-para-R-R-
255774-.html 

 

 

Piso Nacional 
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LEI Nº 11.738/08 – Piso Salarial 

1. Valor do piso deve ser garantido no vencimento(salário base) e 
NÃO na remuneração (conjunto das vantagens que compõem o 
salário). 

2. Piso é o valor abaixo do qual a União, o Distrito Federal, os 
Estados e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
do professor.  

3. O valor do piso é para uma jornada de 40 horas semanais. Para 
as demais jornadas deve-se aplicar o valor proporcional. 

4. Um terço da jornada de trabalho dos profissionais do magistério 
no exercício da docência deverá ser cumprida em atividades 
extraclasse, sem a interação com alunos. 

 

 

 

 



LEI Nº 11.738/08 



LEI Nº 11.738/08 



O MEC divulgou o novo piso salarial dos professores, para 2019, 
de R$ 2.557,74  com atualização de 4,17%. 
Portaria Interministerial nº 6, de 28 de dezembro de 2018. 
 
O novo piso passou a valer a partir do mês de janeiro/2019; 
 
O valor do piso nacional de R$ 2.557,74 corresponde 

ao vencimento inicial da carreira para um profissional 

com formação em nível médio, na modalidade normal e 

para uma carga horária semanal de 40 horas de trabalho; 
 
Para os professores com jornada de 20 horas 

semanais o piso é de R$ 1.278,87; 

 
   2.557,74  : 40  x 20 = 1.278,87 

              ATUALIZAÇÃO DO PISO - 2019 



Piso 2019 = Piso 2018 (2.455,35) + 4,17% = 2.557,74 

2015 2016 2017 2018 2019 

2.545,31 2.739,80 2.926,56 3.048,73  .......... 

“Atualização” do piso – em 2019 

Efeitos da Lei 11.738/08 

Valor aluno ano fundeb: 



A definição do ajuste de 4,17% do valor do piso levou 
em conta a variação entre as estimativas dos valores 
aluno/ano do FUNDEB de R$ 2.926,56 de 2017 e de R$ 
3.048,73 de 2018, de acordo com as Portarias 
Interministeriais nº. 08/2017 e nº. 6/2018: 
 
 
 
 
 

                        ATUALIZAÇÃO DO PISO - 2019 

2017         R$ 2.926,56 
 
2018         R$ 3.048,73 

4,17% 

Piso em 2018 – R$ 2.455,35 4,17% + = 2.557,73 



Crescimento do valor anual mínimo nacional por 

aluno: 

 

•Valor de 2012         R$ 1.867,15  - variação de 7,97% 

•Valor de 2013         R$ 2.022,51 – variação de  8,32% 

•Valor de 2014         R$ 2.285,57 – variação de  13,01% 

•Valor de 2015         R$ 2.545,31 – variação de 11,36% 

•Valor de 2016         R$ 2.739,87 – variação de   7,64% 

•Valor de 2017         R$ 2.926,56 -  variação de    6,81% 

•Valor de 2018         R$ 3.048,73 -  variação de    4,17% 

 

O ajuste do piso para 2019 – 4,17%  

 

O valor anual mínimo nacional por aluno em 2019 

será de R$ 3.238,52. 

No Paraná o custo aluno R$ 3.610,36.    



Estrutura da carreira: 

NPD Médio 
- Mag 

NPA 
Superior 

NPB de 
Pós 

NPC de 
Mestrado 

T
i
t
u
l
a
ç
ã
o 

NPA - INICIAL 

NPB=NPA+ 10% 

NPC = NPB + 10% 

PISO NACIONAL 

Elevação por 

Titulação 



Estrutura da carreira: PROFESSOR  e  educador infantil 

Superior 

Superior + 
Pós 

Mestrado 

Doutorado 

T
i
t
u
l
a
ç
ã
o 

Plano de Carreira 

Plano de Carreira 

Plano de Carreira 

Plano de Carreira 

Elevação por 
Titulação 



Plano de carreira: Estrutura 

O Plano contempla:  

Cargo Único: com área de atuação na 

educação infantil e/ou anos iniciais do 

ensino fundamental (docência e suporte 

pedagógico). 

 

Estrutura com dois cargos: 

Professor 

Professor de Educação Infantil: 

    com atuação exclusiva na educação infantil 

 
 
 
 



NIVEL : posicionamento por habilitação, 

constitui a linha vertical de formação; 

REFERÊNCIA : corresponde ao avanço 

na carreira, dentro de cada classe 

Vencimento básico: valor fixado para 

a classe e referência em que estiver 

posicionado na tabela de vencimento. 

Vencimento inicial da classe: valor 

correspondente à referência 1  (um). 

PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DO MAGISTÉRIO 



 
 
 

ENTIDADES  CONVENIADAS COM O 
PODER PÚBLICO 

 
Consideradas para a distribuição 

dos recursos do fundeb 
 

Nota Técnica 
http://www.ampr.org.br/2019/01/951/Nota-da-AMP-orientando-prefeituras-

sobre-aplicacao-do-Fundeb-em-escolas-conveniadas.html   
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1-Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 
(Regulamenta o FUNDEB). 

2-Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. 

 

3-Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. 

4-Nota Técnica nº 01/2017 (FNDE). 

 

5-Portaria interministerial nº 10, de 28 de dezembro 
de 2017 (FUNDEB). 

6-Instituições conveniadas e alunos considerados na 

distribuição de recursos do FUNDEB - 2018. (FUNDEB) 

 

7-Lei Federal nº 13.019/2014 – Estabelece o regime 

jurídico das parcerias (administração pública e as 

organizações da sociedade civil). 

 

MARCOS LEGAIS 



Art. 16. Os recursos referente às matrículas 

computadas nas instituições conveniadas serão 

creditados exclusivamente à conta do FUNDEB 

no Poder Executivo competente. 

              (Estado ou Município) 

§1º O Poder Executivo competente repassará às 

instituições conveniadas, sob sua 

responsabilidade, os recursos correspondentes 

aos convênios firmados na forma deste Decreto. 

 

 

Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. 



A distribuição de recursos aos municípios, 

referentes as instituições conveniadas, é 

realizada com base no número de alunos dos 

segmentos de creche, pré-escola e educação 

especial, atendidos por essas instituições, sendo 

consideradas as matrículas do último Censo 

Escolar. 

Municípios: matrícula na creche, pré-escola e 

educação especial; 

Estado: matrícula na educação especial. 

 

 

Como é realizada a distribuição de recursos do 
Fundeb para as instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas 



Art. 16. ...... 

§3º Todos os recursos repassados às 

instituições conveniadas deverão ser utilizados 

em ações consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, conforme o 

disposto nos arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996 

(LDB), observada, quando for o caso, a 

legislação federal aplicada á celebração de 

convênios. 

 

 

Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. 



Importante: 

Nas situações em que os municípios mantiverem  

convênios com instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, na forma prevista 

no art. 8º, §§1º, 3º e 4º, da Lei nº 11.494/2007, os 

repasses de recursos do FUNDEB a essas 

instituições, à conta desses convênios, deverão 

originar-se dessa parcela de 40% do Fundo. 

 

 

Lei nº 11.494/2007, art. 8º, §§ 1º, 3º e 4º 



3. Educação Especial (art. 8º, § 4º, da Lei nº 

11.494/2007) 

Consideradas as matrículas oferecidas por 

instituições com atuação exclusiva na modalidade 

(educação especial), as quais incluem: 

3.1. Educação Infantil  

 Matrículas em instituições conveniadas 

exclusivamente com o municípios. 

 Conveniada com Estado e Municípios, 

simultaneamente, sendo consideradas somente 

as matrículas no âmbito da esfera de governo 

municipal. 

 

 

 

Nota Técnica Conjunta nº 01/2017 (...FNDE)  



3. Educação Especial (art. 8º, § 4º, da Lei nº 

11.494/2007) 

3.2. Ensino Fundamental e EJA Fundamental 

 Matrículas em instituições conveniadas com 

municípios, Estado, isoladamente, as quais são 

consideradas na respectiva esfera de governo 

convenente; 

 Matrículas em instituições conveniadas com 

Estado e Município, simultaneamente, as quais 

são apropriadas no percentual de 50% para 

cada esfera de governo convenente. 

Nota Técnica Conjunta nº 01/2017 (...FNDE)  





Censo de 2017: 
Municípios conveniados: 281 
Municípios não conveniados: 118 
  



 
 

Novo FUNDEB: 
  

Substitutivo à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 15, de 2015. 

 
 
 Prof. Jacir Bombonato Machado -  outubro/2018 



1 – PRAZO DE VIGÊNCIA – FUNDEB 
       De 1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2020 
 
2 – PEC 15/2015, na Câmara dos Deputados, e a  
       PEC 24/2017, no Senado Federal 
 
Tornar o NOVO FUNDEB instrumento permanente de   
financiamento da educação básica  pública. 

 



Art. 3º Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 208 da CF: 
.......... 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo e será assegurado mediante 
responsabilidade solidária dos entes federados. 
Art. 211. .......... 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, 
os Estados, O Distrito Federal e os Municípios definirão 
formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização, qualidade e equidade do ensino 
obrigatório, dever solidário dos entes federados. 
 



Art. 7º Dê-se a seguinte redação ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias:  
 
“Art. 60. Aplica-se o disposto no art. 107, § 6º, I do Ato Constitucional 
das Disposições Transitórias aos recursos referidos no inciso III “a” e 
“b” do caput do art. 212-A da Constituição Federal.  
§1º A complementação da União referida no inciso III, “a”, do art. 
212-A da Constituição Federal será de, no mínimo 15% (quinze por 
cento) no primeiro ano de vigência desta Emenda Constitucional, 
ampliada progressivamente por acréscimo de 1,5 (um inteiro e cinco 
décimos) pontos percentuais a cada ano, até alcançar o valor 
equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do total dos 
recursos a que se refere o inciso II do caput do art. 212-A.”  



Art. 6º É inserido o art. 212-A na CF com a seguinte redação: 
 

e) a fórmula de cálculo do custo aluno qualidade, 
consideradas a variedade e quantidade mínimas, por aluno, 
de insumos indispensáveis ao processo de ensino-
aprendizagem recursos advindos do Fundeb e de outras 
fontes; 
 Meta 20. Financiamento da Educação:  
     20.6 - Custo Aluno-Qualidade inicial 
No prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será 
implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, será 
progressivamente reajustado até a implementação plena 
do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 



Art. 6º É inserido o art. 212-A na CF com a seguinte redação: 
 
X - o não cumprimento do disposto nos incisos III, IV e VI do caput 
deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade 
competente;  
XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada Fundo 
referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao 
pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício; 
  
XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional 
do magistério.  
 



UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS: PEC N° 15/15 - Novo 
Fundeb 

100%  - Educação Básica Pública. 

 (observada a responsabilidade de atuação do ente governamental) 

  MINIMO DE 70% 
Remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da 
educação básica. 

 MAXIMO DE 30%  

Outras ações do MDE (Artigos 70 e 71 da LDB (Lei 9.394/1996) 

 NO EXERCÍCIO FINANCEIRO  que lhes forem creditados 

Saldo até 5% deve ser aplicado até 1º trimestre do exercício 
seguinte 

 



CAQi – Custo Aluno-Qualidade Inicial 
 

CAQ – Custo Aluno-Qualidade 
e  

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – 
PNE  

Lei nº 13005/2014  (2014-2024) 



PNE – CAQi e CAQ 

Meta 20:  
 

Ampliar o investimento público em educação 

pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% 

(sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País 

no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio. 
 



PNE – CAQi e CAQ 

Estratégias: 
 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, 

será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos 

na legislação educacional e cujo financiamento será 

calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis 

ao processo de ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a implementação plena do 

Custo Aluno-Qualidade – CAQ; 



PNE – CAQi e CAQ 

Estratégias: 
 

20.7) implementar o Custo Aluno-Qualidade – CAQ 

como parâmetro para o financiamento da educação de 

todas etapas e modalidades da educação básica, a partir 

do cálculo e do acompanhamento regular dos 

indicadores de gastos educacionais com investimentos 

em qualificação e remuneração do pessoal docente e 

dos demais profissionais da educação pública, em 

aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino e 

alimentação e transporte escolar; 
 



PNE – CAQi e CAQ 

Estratégias: 
 

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e 

será continuamente ajustado, com base em metodologia 

formulada pelo Ministério da Educação – MEC, e 

acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação – FNE, 

pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e pelas 

Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de 

Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal; 
 



PNE – CAQi e CAQ 
 

Estratégias: 
 

20.10) caberá à União, na forma da lei, a 

complementação de recursos financeiros a todos os 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que 

não conseguirem atingir o valor do CAQi e, 

posteriormente, do CAQ. 



PNE - CAQi 



Respeito a legislação: 

LRF  LC 101/2000 

Gasto do município com pessoal não pode ultrapassar 54% (limite 
prudencial: 51,3%) 

PISO DO MAGISTÉRIO - Lei 11.738/08 
Valor abaixo do qual não pode ser fixado o VENCIMENTO do 

profissional do magistério 

FUNDEB do Lei 11.494/07 
Mínimo de 60% para pagamento dos profissionais do magistério em 

efetivo exercício 



 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014. 

  
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e 
dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) 
anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do 
disposto no art. 214 da Constituição Federal. 
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Prof. Jacir Bombonato Machado 

               Curitiba - Paraná 

 

Contato: 

  

www.jbmconsultoria.com 

 

jacirmachado@gmail.com 

 

contato@jbmconsultoria.com 

 

Fones: (41) 99970-0018 

            (41) 99193-1848 

            (41) 3223-5733 
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