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☻Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.                    

 
 
→ Instituído pela EC 108, de 26 de agosto de 2020;  
→ Vigência: a partir de 01 de janeiro de 2021;  
→ Dispositivo legal: CF art. 212-A. 
 
Regulamentação:  
► Lei nº 14.113, de 25.12.2020; 
► Decreto, nº 10, de 22.03.2021. 
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☻FUNDAMENTO LEGAL APLICAÇÃO DE SALDO:                    
→  EC 108, de 26 de agosto de 2020.  
 
 
Art. 212-A. ................................ 
      ................................................... 
 
XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo referido no 
inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a alínea "c" do 
inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos 
previstos na alínea "b" do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 
15% (quinze por cento) para despesas de capital.       
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☻FUNDAMENTO LEGAL APLICAÇÃO DE SALDO:                    
→   Lei nº 14.113, de 25.12.2020.  
 

 
Art. 25.  Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão 
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que 
lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino 
para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 
 
§ 3º  Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à 
complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 
adicional. 
 
Art. 26.  Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não 
inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei 
será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício. 
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☻CONFLITO DE ENTENDIMENTO:                    
→   Lei nº 173, de 28.05.2020.  
 
 
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 
de dezembro de 2021, de:  
 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos 
e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou 
de determinação legal anterior à calamidade pública. 
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☻CONFLITO: POSICIONAMENTO DO MEC/FNDE                    
→ FUNDEB - Manual de perguntas e resposta.  
 

 
► Tendo em vista não apenas a ausência de previsão legal federal para o pagamento de 
abono/rateio com as sobras do Fundeb ao final do exercício financeiro, mas também que esta 
prática, de natureza pontual e momentânea, mais se aproxima de um assistencialismo, com 
aspecto indenizatório, não prestigiando, portanto, a real valorização dos profissionais da educação, 
a orientação que passa a ser adotada no âmbito do FNDE, a partir de agora, é de que não é 
permitido o pagamento, no fim do ano, de abono/rateio aos profissionais da educação com 
recursos do Fundo, caso não atingido o percentual mínimo de 70%; 
 

Assim, além da vedação da LC 173/2020, para a concessão de abono até 31 de dezembro de 2021, 
ressaltamos que, em relação ao novo Fundeb, ainda que não houvesse essa proibição legal, não 
seria permitido, haja vista que, com o novo regramento, o entendimento técnico prevalecente é de 
que a ausência de previsão legal torna o pagamento de abono/rateio indevido.  
 

Frise-se, por fim, que, caso não atingidos os percentuais determinados em Lei, deverá ser 
justificado e comprovado no momento da prestação de contas os motivos de não cumprimento ao 
Tribunal de Contas ao qual o Município esteja vinculado. 
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☻CONFLITO: POSICIONAMENTO DA AMA EM NOTA TÉCNICA.                   
 

► Fundamentação com base nos escritos do FNDE/MEC, do STF, que estabeleceu como 
constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e nas orientações do Tribunais 
de Contas do AC, CE, ES, MS, RS,  SC, SP, PR.  
 

► No caso de Alagoas, o Ministério Público de Contas quanto o Tribunal de Contas publicaram 
recomendação conjunta e recomendação digitalizada para reforçar a orientação aos gestores de 
não conceder qualquer reajuste salarial até o final de 2021. Em caso de existir alguma legislação 
aprovada no período de vigência da LC 173/2020, o gestor precisa se abster de pagar o valor do 
reajuste ou corre o risco de ter as contas do Município reprovadas.  
 

POSIÇÃO DA AMA:  
A Associação dos Municípios de Alagoas – AMA, recomenda aos gestores que, enquanto durar a 
determinação expressa na Lei 173/20, considerem os princípios da prevenção no que determina o 
Artigo 8º e incisos da lei em comento, pugna-se por uma ação cautelosa dos gestores públicos 
locais para evitar a concessão de reajuste, a revisão anual, abonos, vantagens e aumento real de 
remuneração, exceto para os casos nos quais a remuneração total do servidor esteja em patamar 
inferior ao salário mínimo nacional. 
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☻CONFLITO: OUTROS ENTENDIMENTOS.                   
 

► Os Tribunais de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), dos Municípios do Estado da Bahia 
(TCM/BA) e o dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO) consideram que a revisão geral anual 
não foi vedada pelas normas temporárias, devendo ser observados os índices oficiais, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
 

► TC de Minas Gerais em decisão recente: 
1. As vedações do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20 não obstam a aplicação do novo 
percentual mínimo de aplicação do Fundeb em remunerações dos profissionais da educação 
básica, ainda que, para atingi-lo, seja necessário promover o reajuste de remuneração ou a 
alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa no período compreendido 
entre 28/05/20 e 31/12/21. 
2. É recomendável que o gestor público avalie as alternativas possíveis que melhor acomodem o 
cumprimento do percentual mínimo de aplicação do Fundeb em remunerações dos profissionais 
da educação básica com o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas, a salvaguardar, 
de modo global, a proporção entre receitas e despesas, lançando mão, se necessário, da previsão 
contida no § 3° do art. 25 da Lei n° 14.113/20. 
3. É imprescindível, para a não incidência das vedações do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, 
que eventuais medidas que aumentem a despesa com pessoal sejam adotadas exclusivamente 
com o objetivo de atender ao disposto no art. 212-A, XI, da Constituição da República. 
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☻ALTERAÇÃO DA LEI N° 14.113/2020.                   
 

► PL N° 3418/21: APROVADO NA CÂMARA EM 08.12.2021 (VEI PARA O SENADO). 
 
 
Art. 26 § 1º  
I –........................  
II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no 
exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de 
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e 
profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou 
operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação 
básica. 
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☻ALTERAÇÃO DA LEI N° 14.113/2020.                   
 

► PL N° 3418/21: APROVADO NA CÂMARA EM 08.12.2021 (VEI PARA O SENADO). 
 
 
Art. 26 § 1º  
I –........................  
II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte 
pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de 
funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino 
de educação básica. 
 
 
 
 
 
 

O que foi alterado:  
Definição dos profissionais da educação básica: 

docentes, profissionais no exercício de funções de 
suporte pedagógico direto à docência, de direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação educacional, coordenação e 

assessoramento pedagógico, e profissionais de 
funções de apoio técnico, administrativo ou 

operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino 
de educação básica. 
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☻ALTERAÇÃO DA LEI N° 14.113/2020.                   
 

► PL N° 3418/21: APROVADO NA CÂMARA EM 08.12.2021 (VEI PARA O SENADO). 
 
 
Art. 26   
 
§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% 
dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em 
cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação 
básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste 
salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, 
atualização ou correção salarial. 
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☻ALTERAÇÃO DA LEI N° 14.113/2020.                   
 

► PL N° 3418/21: APROVADO NA CÂMARA EM 08.12.2021 (VEI PARA O SENADO). 
 
 
Art. 26   
 
§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% 
dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em 
cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação 
básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste 
salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, 
atualização ou correção salarial. 

O que foi alterado:  
Permissão para a aplicação dos recursos 

dos 70% do Fundeb em reajuste salarial 

sob a forma de bonificação, abono, 

aumento de salário, atualização ou 

correção salarial 
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☻ALTERAÇÃO DA LEI N° 14.113/2020.                   
 

► PL N° 3418/21: APROVADO NA CÂMARA EM 08.12.2021 (VEI PARA O SENADO). 
 
 
Art. 26-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, poderão 
remunerar, com a parcela dos trinta por cento não subvinculada aos 
profissionais da educação referidos no inciso II do art. 26, os 
portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de 
serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais 
que atendam aos educandos, nos termos da Lei nº 13.935 de 11 de 
dezembro de 2019, observado o disposto no caput do art. 27desta lei. 
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☻ALTERAÇÃO DA LEI N° 14.113/2020.                   
 

► PL N° 3418/21: APROVADO NA CÂMARA EM 08.12.2021 (VEI PARA O SENADO). 
 
 
Art. 26-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, poderão 
remunerar, com a parcela dos trinta por cento não subvinculada aos 
profissionais da educação referidos no inciso II do art. 26, os 
portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de 
serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais 
que atendam aos educandos, nos termos da Lei nº 13.935 de 11 de 
dezembro de 2019, observado o disposto no caput do art. 27desta lei. 

O que foi alterado: 

Permissão de pagamento de 

remuneração aos psicólogos e 

assistentes sociais com a parcela dos 

30% do Fundeb, não subvinculada 

aos profissionais da educação  
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