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O Fundeb e o piso do magistério: 
olhares sobre o financiamento da 

educação municipal



• Fundeb = 63 %  / Salário-educação = 5 % / Programas FNDE = 3 % / 
Recursos próprios dos E, DF e M = 29 %  

Fonte: Informação da SE/MEC em 05/08/2021

Fundeb; 63%

Recursos 
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Programas FNDE; 
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Importância do Fundeb no financiamento da 
educação básica



Mantidos os 27 fundos estaduais, de natureza contábil, com mesma cesta 
de recursos* e mesmas matrículas

(*) À exceção dos recursos relativos à LC 87 – Lei Kandir

Matrículas  

* nas educação básica pública presencial, no âmbito de atuação prioritária

* nas instituições conveniadas em creches e pré-escolas, educação especial 
e educação no campo com formação por alternância

* com ponderações por etapas, modalidades, duração da jornada e tipos 
de estabelecimento

EC 108/2020: Fundeb permanente



• Como no antigo Fundeb 

• Distribuída por Estado, 
beneficiando a rede 
estadual e todas as redes 
municipais do Estado

• Em 2022 - 10 Estados 
beneficiados: AL, AM, BA, 
CE, MA, PA, PB, PE, PI e RN

• Distribuição de recursos por 
indicadores de evolução de 
atendimento e melhoria da 
aprendizagem com redução 
das desigualdades

Excepcionalmente, indicadores 
para 2023 serão definidos em 
2022 por regulamento 
(Lei 14.276/2021)

• Novidade do atual Fundeb,
maior efeito redistributivo

• Distribuída por rede de ensino

• nem todos os Municípios no 
Estado com complemen-
tação/VAAF receberão 
complementação/VAAT

• Municípios receberão 
complementação-VAAT em 
Estados sem complemen-
tação/VAAF

• 2% em 2021 e 5% em 2022

Complementação-VAAF 
(10%)

Complementação-VAAT 
(mínimo de 10,5%)

Complementação-VAAR 
(2,5%) a partir de 2023

Principal mudança: aumento da complementação da 
União de 10% para 23% em seis anos e modelo híbrido



• Mínimo  de 70%  para pagamento dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício
• 60% para profissionais do magistério X 70% para profissionais 

da educação

• Siope 2019: em 5.041 Municípios, média de 75% para 
remuneração do magistério e, em 19 Estados, 81%

• 50% dos recursos globais da complementação-VAAT da 
União para a educação infantil
• incluído no parecer na CD de 21/jul (portanto, pouco debatido)

• Mínimo de 15% da complementação-VAAT da União para 
despesas de capital 
• incluído no parecer na CD de 21/jul (portanto, pouco debatido)

Subvinculações do novo Fundeb



• De 2021 a 2023, poucas mudanças:
• Cálculo do VAAF e complementação-VAAF sem alterações
• Mesmas receitas: variação mais intensa em decorrência da pandemia
• Mesmas matrículas: no 1º trimestre de 2021, matrículas de 2019

de abril a dezembro de 2021, matrículas de 2020
em 2022, matrículas de 2021
(em 2023, matrículas de 2022)

• Mesmas ponderações: as de 2020 utilizadas em 2021, 2022 e 2023
• nova ponderação “r” sobreposta à ponderação “m”
• NOVIDADE: matrículas EPT computadas em dobro desde 2021

• VAAT somente para redes municipais
• em 2021, a partir de julho
• complementação-VAAT com ponderações da EI multiplicadas por 1,5

• Em 2023, início da distribuição da complementação-VAAR

O que mudou com o novo Fundeb em 2021, 2022 e 2023?



Ponderações 2020 (Res. 1, de 11/12/2019)

a) Creche em tempo integral:

1. pública: 1,30; e

2. conveniada: 1,10;

b) Creche em tempo parcial:

1. pública: 1,20; e

2. conveniada: 0,80;

c) pré-escola em tempo integral: 1,30;

d)  pré-escola em tempo parcial: 1,10;

e) anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00;

f) anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15;

g) anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10;

h) anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20;

i)  ensino fundamental em tempo integral: 1,30;

j) ensino médio urbano: 1,25;

k) ensino médio no campo: 1,30;

l) ensino médio em tempo integral: 1,30;

m) ensino médio integrado à educação profissional: 1,30;

n) educação especial: 1,20;

o) educação indígena e quilombola: 1,20;

p) educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 0,80; e

q) educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível

médio, com avaliação no processo: 1,20.

r) formação técnica e profissional prevista no art. 36, inciso V, da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996: 1,30. (incluída no PL 4372/2020)

Ponderações VAAF



• Lei 14.113/2020 , art. 16, caput e § 1º:
• até 31 de dezembro de cada exercício, publicação de portaria do governo 

federal com estimativa paras do Fundeb para vigência no exercício 
subsequente

• as estimativas serão atualizadas a cada 4 (quatro) meses ao longo do exercício 
de referência

• Estimativas:
• até 31 de dezembro do ano anterior, para os 12 meses do exercício seguinte

• até 30 de abril, para os 8 meses seguintes (maio a dezembro)

• até 31 de agosto, para os últimos 4 meses do exercício (setembro a dezembro)

• (interpretação do governo federal: mais uma portaria em dezembro)

Publicação das estimativas: regra permanente



Portaria 
MEC/ME 4, de 
27/12/2020
• coeficientes 

de 2020

• Complemen-
tação-VAAF 
(jan, fev, 
mar)

1ºtrim
2021

Abril a 
Dezembro

Portaria MEC/ME 1, de
31/3/2021
• novos coeficientes e

estimativas de receitas do
Fundeb, VAAF-MIN e
valores da comple-
mentação-VAAF para
2021

• erro na filtragem das
matrículas do Censo
Escolar 2020

Portaria MEC/ME 3, de
24/5/2021

• correção das matrículas e
coeficientes da Port.
MEC/ME 1/2021

• ajustes financeiros em
31/05/2021

Julho a 
Dezembro

Portaria MEC/ME 8, 
de 24/09/2021
• Alteração das Port. 

1 e 4/2021
• atualização das 

estimativas:
• receitas, VAAF-

MIN, VAAT-MIN, 
valores da 
complementação-
VAAF e 
complementação-
VAAT

Portaria MEC/ME 
4, de 29/06/2021
• estimativas VAAT, 

VAAT-MIN e 
valores da 
complementa-
ção-VAAT para 
2021

• Repasses de 
julho a dezembro

Setembro a 
Dezembro

Portaria MEC/ME 
10, de 20/12/2021
• atualização das 

estimativas de 
2021:
• receitas, VAAF-

MIN, VAAT-MIN, 
valores da 
complementação
-VAAF e comple-
mentação-VAAT

Dezembro
2021

Fundeb 2021: seis portarias interministeriais



Portaria MEC/ME 01/2022, de 25/04/2022, publicada em edição extra do DOU 
em 25/04/2022

Fundeb 2021: 7ª Portaria do Ajuste

Port. Interm. 10, de 20/12/2021 Port. Interm. 1, de 25/04/2022
Última estimativa Receita realizada

Receita total R$ 211,5 bilhões R$ 221,7 bilhões
VAAF-MIN R$ 4.462,83 R$ 4.645,38
VAAT-MIN R$ 4.846,26 R$ 4.866,18

Complementação-VAAF: 10 Estados com crédito (AL, AM, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN)
1 Estado e seus Municípios com débito (PR)

Complementação-VAAT: mais 40 Municípios beneficiados (1.527 para 1.567) em 15 Estados
somente ajuste a crédito

Ajuste a débito ou crédito em uma única parcela até o final do mês de abril.



Port. MEC/ME 11, Port. MEC/ME 02, 

de 24/12/2021 de 29/04/2022

Contribuição E, DF e M R$ 205,3 bilhões R$ 215,6 bilhões

Complementação-VAAF (10%) R$ 20,5 bilhões R$ 21,5 bilhões

Complementação-VAAT (5%) R$ 10,2 bilhões R$ 10,8 bilhões 

Receita Total R$ 236,0 bilhões R$ 247,9 bilhões

VAAF-MIN R$ 4.677,07 R$ 4.873,78

VAAT-MIN R$ 5.643,92 R$ 5.640,52

Beneficiados complementação-VAAF 10 Estados * 10 Estados *

Beneficiados complementação-VAAT 2.049 Municípios ** 2.127 Municípios ***

* AL, AM, BA,CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN

** 5.344 Municípios (96%) habilitados e 224 inabilitados ao cálculo do VAAT / Estado do RJ inabilitado

*** 5.441 Municípios (98%) habilitados e 127 inabilitados ao cálculo do VAAT / Estado do RJ inabilitado

Fundeb 2022: 1ª e 2ª Portarias



Receitas consideradas no cálculo do VAAT
• Impostos e transferências que integram o Fundeb + 5%

desses impostos e transferências + 25% do IRRF e dos 3
impostos municipais + IOF Ouro + Petróleo e Gás =
informações da STN

• Salário-educação e programas universais (PNAE, PDDE,
PNATE, PNLD) = informações do FNDE

• Receitas apuradas e corrigidas pela STN

Habilitação ao cálculo do VAAT
• Envio dos dados contábeis e fiscais junto ao Siope e

Siconfi de dois exercícios anteriores no prazo fixado de
31 de agosto (Lei 14.276/2021)

Distribuição da complementação-VAAT
• Matrículas do ano anterior, ponderações 2020 e

educação infantil multiplicadas por 1,5

Aplicação dos recursos
• mínimo de 15% em despesas

de capital

• 50% dos recursos globais
para a educação infantil
(polêmico - posição da CNM
por ofício ao MEC)

• Percentuais de aplicação

na EI, conforme Portaria-

MEC 276, de 25/5/2021

Parâmetros operacionais VAAT



Ponderações VAAF X 1,50 = Ponderações VAAT

Ponderação 

VAAF

Ponderação 

VAAT

I - Creche em tempo integral

a) pública 1,30 1,95

b) conveniada 1,10 1,65

II - Creche em tempo parcial

a) pública 1,20 1,80

b) conveniada 0,80 1,20

III - pré-escola em tempo integral 1,30 1,95

IV - pré-escola em tempo parcial 1,10 1,65

Ponderações VAAT-Educação Infantil



• Número de Municípios beneficiados na Região Sul

Complementação VAAT 2021 e 2022

Fundeb 2021 Fundeb 2022

Última 
estimativa

Ajuste
Primeira 

estimativa
Segunda 

estimativa
Port. MEC/ME 10, de 

20/12/2021
Port. MEC/ME 1, de 

25/04/2022
Port. MEC/ME 11, de 

24/12/2021
Port. MEC/ME 2, de 

29/04/2022

PR 25 26 42 42

RS 0 0 2 2

SC 4 5 13 13



Fonte: Port. MEC/ME 01, de 25/04/2022

Complementação VAAT 2021 – Ajuste 

UF Ente Federado
Complementação 
da União-VAAT 

devida (A) 

Complementação da 
União-VAAT 

distribuída em 2021 
(B) 

Ajuste da 
Complementação-

VAAT (C = A-B) 

Indicador de Educação 
Infantil (IEI) - Percentual da 

Complementação da 
União-VAAT vinculado à 

Educação Infantil (%) 

SC ARMAZEM 23.537,92 - 23.537,92 28,03%

SC GUABIRUBA 435.774,12 330.753,39 105.020,73 38,41%

SC LONTRAS 274.366,14 225.060,25 49.305,89 37,77%

SC SAO JOAO DO ITAPERIU 138.717,52 122.310,77 16.406,75 27,36%

SC SCHROEDER 73.045,21 3.649,11 69.396,10 41,08%



Complementação VAAT 2022 em SC

FUNDEB 2022 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT

UF ENTE FEDERADO VAAT VAAT-MIN COMPL-VAAT % EI

1 SC SANTA ROSA DO SUL 4.910,91 5.640,52 1.392.202,95 37,23%

2 SC MAFRA 5.024,89 5.640,52 4.886.308,57 42,48%

3 SC PAULO LOPES 5.052,86 5.640,52 901.643,27 41,91%

4 SC SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 5.122,79 5.640,52 2.392.755,39 42,84%

5 SC CALMON 5.257,18 5.640,52 370.575,93 47,43%

6 SC SCHROEDER 5.451,85 5.640,52 669.098,21 46,91%

7 SC LAURO MULLER 5.485,53 5.640,52 452.402,70 34,68%

8 SC LUIZ ALVES 5.504,64 5.640,52 317.399,09 42,02%

9 SC PONTE SERRADA 5.526,92 5.640,52 216.451,96 37,17%

10 SC GUATAMBU 5.553,61 5.640,52 102.285,76 49,72%

11 SC SANGÃO 5.585,06 5.640,52 74.707,68 47,99%

12 SC XAXIM 5.617,70 5.640,52 143.700,44 32,45%

13 SC PASSO DE TORRES 5.635,34 5.640,52 13.423,19 48,82%

Fonte: Port. MEC/ME 02, de 29/04/2022



Inabilitados cálculo VAAT 2022 em SC

SC Armazém Inabilitado. Inobservância do art. 38 da Lei nº 14.113/20.

SC Brunópolis Inabilitado. Inobservância do art. 38 da Lei nº 14.113/20.

SC Chapadão do Lageado Inabilitado. Inobservância do art. 38 da Lei nº 14.113/20.

SC Imbituba Inabilitado. Inobservância do art. 38 da Lei nº 14.113/20.

SC São Domingos Inabilitado. Inobservância do art. 163-A da Constituição Federal.

Fonte: Port. MEC/ME 02, de 29/04/2022

Inabilitados para cálculo do VAAT 2022, no PR 9 Municípios e no RS 3 Municípios.



Fundeb 2022 - VAAF Fundeb 2022 - VAAT - Redes estaduais
RR 7.201,31 SE 5.298,12 DF 11.757,93 RO 7.368,99
RS 6.932,87 ES 5.270,91 RS 9.887,36 AL 7.356,87
AP 6.454,90 RJ 5.196,46 MS 9.422,14 PE 7.147,61
MT 6.435,69 AL 4.873,78 TO 9.148,53 MA 7.048,69
TO 6.251,64 AM 4.873,78 RR 8.877,81 RN 7.005,65
MS 6.051,86 BA 4.873,78 MT 8.192,58 AC 6.934,00
RO 5.996,32 CE 4.873,78 SC 8.160,37 PI 6.857,60
GO 5.679,57 MA 4.873,78 MG 8.054,28 CE 6.510,69
SP 5.656,71 PA 4.873,78 GO 8.005,85 AM 6.279,59
SC 5.530,64 PB 4.873,78 AP 7.943,67 PA 6.183,58

MG 5.518,55 PE 4.873,78 SP 7.910,67 BA 6.151,18
AC 5.476,18 PI 4.873,78 SE 7.864,94 PB 6.123,59
PR 5.455,25 RN 4.873,78 PR 7.761,19 RJ inabilitado
DF 5.314,58 ES 7.437,04

Fonte: Port. MEC/ME 02, de 29/04/2022 (VAAT-MIN = R$ 5.640,52)

VAAF redes públicas e VAAT redes estaduais



Fundeb 2022 - VAAF Fundeb 2022 - VAAT - Capitais
RR 7.201,31 SE 5.298,12 RS Porto Alegre 14.243,87 MS Campo Grande 7.528,53
RS 6.932,87 ES 5.270,91 SP São Paulo 11.911,25 RN Natal 7.514,95
AP 6.454,90 RJ 5.196,46 DF Brasília 11.757,93 RR Boa Vista 6.964,09
MT 6.435,69 AL 4.873,78 SC Florianópolis 10.348,69 TO Palmas 6.785,73
TO 6.251,64 AM 4.873,78 SE Aracaju 10.237,88 RO Porto Velho 6.768,96
MS 6.051,86 BA 4.873,78 PR Curitiba 9.667,96 PA Belém 6.645,61
RO 5.996,32 CE 4.873,78 MG Belo Horizonte 9.598,88 AP Macapá 6.578,55
GO 5.679,57 MA 4.873,78 PE Recife 9.101,99 AC Rio Branco 6.536,85
SP 5.656,71 PA 4.873,78 GO Goiânia 9.060,45 MA São Luis 6.506,35
SC 5.530,64 PB 4.873,78 ES Vitória 8.973,06 PI Teresina 5.934,61

MG 5.518,55 PE 4.873,78 RJ Rio de Janeiro 8.906,95 CE Fortaleza 5.857,54
AC 5.476,18 PI 4.873,78 AL Maceió 7.867,16 PB João Pessoa 5.769,10
PR 5.455,25 RN 4.873,78 MT Cuiabá 7.818,03 AM Manaus 5.766,67
DF 5.314,58 BA Salvador 7.661,91

Fonte: Port. MEC/ME 02, de 29/04/2022 (VAAT-MIN = R$ 5.640,52)

VAAF redes públicas e VAAT redes das capitais



Lei 14.276, de 27/12/2021, altera a Lei 14.113/20202

Lei 
14.113/2020, de 

regulamenta-
ção do Fundeb

Atualização da 
Lei até 

31/10/2021 
sobre 3 pontos

. atuais 
ponderações VAA

. novas 
ponderações VAA 
por NSE e 
indicadores fiscais

. indicador de 
educação infantil

PL’s apresentados no 
Congresso Nacional

. PL 2751, de 09/08/2021 
- Sen Luis Carlos Heinze 
(proposta CNM)

. PL 3339, de 28/09/2021 
- Dep Gastão Vieira 
(proposta CNM)

. PL 3418, de 04/10/2021 
- Dep Profª Dorinha 
Seabra Rezende

Aprovação do PL 
3418/2021, com 
relatoria do Dep 
Gastão Vieira na CD 
em 08/12, no SF, em 
15/12 e na CD em 16/12

Lei 14.276/2021, 
sancionada em  27/12, 
com veto, e publicada 
no DOU em 28/12



• Prorrogação das regras de transição de 2021 para 2022 e 2023 e
nova atualização da Lei do Fundeb até 31/10/2023 para vigência a
partir de 2024

• Para 2023, indicadores para o VAAR definidos excepcionalmente
por regulamento

• Para 2021, alteração do conceito de profissionais da educação (a
partir de 28/12 ou retroativo a jan ?)

• Manutenção da vulnerabilidade social para definição do indicador
de educação infantil para a complementação-VAAT da União

Lei 14.276/2021: em vigência novas regras 
para o Fundeb



Transferência dos recursos do BB ou CEF somente para pagamento da folha.
A partir de quando tem vigência o § 9º no art. 21 da Lei 14.113/2020?

• Lei 14.113/2020, art. 21: 
• vedação da transferência dos recursos do Fundeb da conta no BB ou CEF onde foram 

disponibilizados para outras contas

• cinco UFs com bancos oficiais estaduais: RS, ES, DF, SE e PA

• Novo § 9º no art. 21 proposto no PL 3418/2021 – VETADO: 
• autorização para firmar ou renovar contratos para transferência de recursos do Fundeb para outros 

bancos para pagamento dos profissionais da educação

• Veto incompreensível
• mesma redação do art. 20 do PL 4188, de 26/11/2021, do Executivo, sobre o sistema de garantias

• Veto rejeitado pelo Congresso Nacional em 17/03/2022

• 330 votos pela rejeição, 83 pela manutenção e 12 abstenções, com total de 425 votos

Contas bancárias: dispositivo vetado e veto rejeitado



• Autorização de concessão de abono para
atingir os 70% do Fundeb (Inclusão do § 2º no
art. 26)

• Autorização para pagamento com os 30% do
Fundeb de psicólogos e assistentes sociais
(Inclusão do novo art. 26-A)

• Ampliação do conceito de profissionais
da educação:

• inclusão de TODOS os profissionais da
educação (docentes, suporte pedagógico à

docência, pessoal de apoio técnico,
administrativo ou operacional)

• independente da formação (retirada a
referência ao art. 61 da LDB)

• efetivo exercício nas redes de ensino
(não somente nas escolas)

Polêmica sobre a vigência desse novo conceito
• FNDE: Ofício Circular 5, de 11/01/2022, com base no Parecer 133, de 04/01/2022, da PFFNDE: vigência a 

partir de 28/12/2021, sem efeito retroativo ao início de 2021

• CNM: Ofício ao MEC em 17/01/2022, com reivindicação de reconsideração do posicionamento do FNDE
• FNDE: Ofício nº 7552/2022/Diapo/ChefiaGabin/Gabin-FNDE de 24/03/2022: mantida a posição do efeito 

não retroativo da Lei 14.276/2021

Conceito de profissionais da educação



• Acompanhamento da solução para o critério de reajuste do piso nacional 
do magistério

• Preenchimento dos dados do Fundeb 2021 no Siope até 30/01/2022
• relativos ao 6º bimestre (nov/dez): dificuldades de acesso ao Siope relatadas por Municípios

• Prazo prorrogado até 07/03/2022 pela Portaria STN/ME 1.278, de 
21/02/2022, publicada no DOU de 22/02/2022

• envio de dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2020 para cálculo VAAT 2022. 
considerados na Port. MEC/MEC 2, de 29/04/2022

• Portarias MEC/ME com estimativas do Fundeb para 2022
• já publicadas Portaria MEC/ME 11, de 24/12/2021 e Portaria MEC/ME 02, de 29/04/2022)

• a ser publicada até 31/08 nova portaria com estimativa para o 3º quadrimestre (set, out, nov, dez)

Próximos passos em 2022



• Preenchimento dos dados para cálculo do VAAT 2023

• prazo até 31/08/2022 (ampliado pela Lei 14.276/2021, antes até 30/04)

• Em 2022, regulamento para complementação-VAAR da União 2023

• Até 31/out/2023, nova atualização da Lei do Fundeb 

• atuais ponderações por etapas, modalidades, duração da jornada e estabelecimentos 
de ensino

• novas ponderações de NSE dos alunos e indicadores de disponibilidade e 
potencial fiscal

• indicador de educação infantil (importante para os Municípios)

Próximos passos para 2023 em diante



I – cargo ou função de gestor escolar provido por critérios técnicos de mérito e desempenho 

ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos 

aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho – EM 2022

II – participação de pelo menos 80% dos estudantes nas avaliações nacionais – EXCEÇÃO 

NO SAEB DE 2021

III – redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais 

IV – regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual e em 

execução: nova lei da cota municipal do ICMS - EM 2022

V – referenciais curriculares alinhados à BNCC - EM 2022

Condicionalidades para a complementação-VAAR 

(Lei 14.113/2020, art. 14, § 1º)



• Inspiração na estratégia 19.1 do Plano Nacional de Educação: para a 

nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de 

mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar

• A Lei 14.113/2020 não especifica o tipo de norma a ser adotada: lei ou 

decreto?

• Possibilidades: curso oferecido pela gestão seguido de avaliação + 

consulta à comunidade entre os aprovados na avaliação, por lista tríplice 

formada pelo conselho escolar ou eleição por todos os integrantes da 

comunidade escolar

Sobre o provimento do cargo ou função de gestor escolar 

(condicionalidade I)



Sobre a nova lei da cota municipal do ICMS 
(condicionalidade IV)

CF, art. 158, parágrafo único, com a

redação dada pela EC 108/2020:

I - 65%, no mínimo, pelo valor adicionado fiscal (VAF)

II - até 35%, de acordo com lei estadual, observada,

sendo obrigatoriamente, no mínimo, 10% por

indicadores de melhoria nos resultados de

aprendizagem e de aumento da equidade,

considerado o nível socioeconômico dos educandos

EC 108/2020, art. 3º:

Prazo de 2 anos para aprovar a nova lei estadual do

ICMS (ago/2022), a contar da promulgação da EC

Considerações:

• Execução em 2023: integralmente ou

com regras de transição?

• Quais indicadores educacionais?

Possibilidade de adotar os indicadores

do VAAR:

• Taxas de atendimento escolar

(incluindo educação infantil)?

• Taxas de aprovação na rede

municipal no EF?

• Resultados de aprendizagem na

rede municipal?

• Sistema estadual de avaliação?



Sobre os referenciais curriculares alinhados à BNCC 
(condicionalidade V)

Plataforma de Monitoramento de 

Implementação da BNCC
• parceria do MEC com o CAEd/UFJF

• inserção do currículo e do ato de homologação

• prazo até 30/04 

Dados do Movimento pela Base (MPB)
• 5.541 Municípios com referenciais curriculares 

alinhados à BNCC

Solicitações de prorrogação desse prazo

• Undime, CNM, MPB

Prorrogação do prazo pela SEB/MEC 

• até 15/07 (Ofício Circular nº 3 de 27/04/2022 

da SEB/MEC)



Indicadores para complementação-VAAR 

(Lei 14.113/2020, art. 14, § 2º )

I - o nível e o avanço, com maior peso para o avanço, dos resultados

médios dos estudantes nos exames nacionais do SAEB, ponderados pela

taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de

aprendizagem;

II - as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio

III - as taxas de atendimento escolar na educação básica presencial

Exceção: para 2023, a metodologia de cálculo dos indicadores de

atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das

desigualdades será definida por regulamento do MEC (art. 43, § 4º da Lei

14.113/2020, introduzido pela Lei 14.276/2021)



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

PEC 13/2021(proposta da CNM)  
• não responsabilização de Estados, DF e Municípios e seus agentes

públicos pelo descumprimento em 2020 e 2021 do mínimo
constitucional de 25% da receita de impostos para MDE e
compensação da diferença até 2023

• aprovada em dois turnos no Senado Federal em setembro de 2021 em 
dois turnos na Câmara dos Deputados em 11 de abril de 2022

EC 119/2022
• Art. 119 no ADCT da CF

• promulgada em 27/04/2022 

Mínimo de 25% para MDE



Municípios que não cumpriram o mínimo de 25% em MDE:

Em 2020: 358
Em 2021: estimativa de até 846 (segundo a FNP)

Entre os Municípios, capitais que não cumpriram o mínimo de 25% em MDE:

Em 2020: 5 (Belém, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, Teresina)
Em 2021: 4 (Aracaju, Cuiabá, Porto Alegre, Teresina)

Estados que não cumpriram o mínimo de 25% em MDE:

Em 2020: 1 (RJ)
Em 2021: 5 (AC, RJ, RN, RR, SE)

CONTEXTO QUE FUNDAMENTOU A PEC 13/2021
TRANSFORMADA NA EC 119/2022



Piso nacional do magistério: polêmica sobre o 
critério de reajuste

• Em 2008, sugestão de veto do Ministério da Fazenda ao critério de 
reajuste do piso, não acatada pelo Chefe do Executivo

• PL 3.376/2008 enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional em 
23.07.2008 para adoção do INPC como critério de reajuste anual do piso
• Substitutivo do SF de 2010 ainda em tramitação na CD

• Parecer pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária aprovado por 
unanimidade na CFT em 2011

• Recurso ao plenário da CD de 2011 aprovado em 17.08.2021: 225 votos sim e 222 não

• necessidade de nova votação: texto do Executivo X Substitutivo do SF

• VAA cresce mais que receita do Fundeb: 2009 a 2020
INPC acumulado Reajuste do 

salário-mínimo

Crescimento da 

receita do Fundeb

Reajuste do piso 

nacional do magistério
80,9% 124,7% 134,8% 203,7%



Nota no site do MEC em 14/01/2021
• segundo órgão setorial da AGU, critério de reajuste previsto na Lei 11.738/2008 não 

condizente com EC 108/2020 e Lei 14.113/2020, do novo Fundeb

Concordância com a ineficácia legal do critério da Lei de 2008
• manifestação de entidades como CNM, FNP e Consed

Reações contrárias a essa posição do governo
• CNTE e nota de Comissões da CD e frentes parlamentares do Congresso Nacional

Nota no site do MEC em 27/01/2022 (e twitter do Presidente da República)
• “Novo PSPN seguirá critério da Lei 11.738/2008”

Portaria MEC 67, de 04/02/2021
• assinada pelo Ministro da Educação em audiência no Palácio do Planalto
• homologa Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31/01/2022

• “lei específica” para o piso não é a Lei 11.738/2008, mas, diante da inexistência de 
nova lei, viabilidade jurídica de aplicação em 2022 do critério da Lei de 2008

Polêmica sobre o reajuste do piso em 2022



O piso é o valor abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial das 
carreiras, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, para a 
jornada de 40 horas semanais, proporcional às demais jornadas

O piso é para os profissionais do magistério, incluindo professores/docentes e 
profissionais das funções de suporte pedagógico à docência

O percentual de 33,24% reflete situação excepcional da arrecadação devido ao 
impacto da Covid-19 na economia

O reajuste do piso não é linear a ser aplicado em todos os entes federados, 
dependendo do vencimento inicial pago em 2021 

Considerações sobre o reajuste do piso



A adequação dos planos de carreira do magistério é possibilidade a ser 
avaliada em cada ente federado
• redução da dispersão salarial entre níveis de titulação e outras posições na carreira 

(classes, referências...)

• incorporação de vantagens aos vencimentos (por exemplo, gratificação de 
unidocência)

• vantagens fixadas com valores em reais e não calculados com % sobre os 
vencimentos dos profissionais do magistério

Necessidade de avaliar impacto do reajuste do piso no cumprimento dos 
limites de despesa com pessoal da LRF

• se for o caso, comprovar ao respectivo TC a impossibilidade de conceder o 
reajuste do piso no % anunciado pelo governo federal

Considerações sobre o reajuste do piso


