
FUNDEB
Se acabar, qual o impacto em Caxias do Sul?



Cenário atual
+ Atual Fundeb termina 12/2020

+ Tramita no congresso a PEC 15/15

+ Previsão de votação como pauta 
única em 20/07/2020 (apreciar em 
dois turnos e concluir até o dia 
seguinte)

+ Financia 63% da educação 
básica da rede pública no 
país. (creche até médio, 
incluindo o EJA) .

+ 90% do valor é aportado 
pelos estados e 
municípios.
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...aumento da complementação deve adotar o seguinte gradualismo:
ao invés dos 15% inicialmente propostos, o patamar inicial será de
12,5% (já em 2021), crescendo mais 2,5% no segundo ano, 1,5% no
terceiro e quarto anos, e mais 1% nos dois anos seguintes, de forma a
atingir 20% no sexto ano . Assim, mantida a meta de alcançar vinte por
cento de complementação da União em seis anos.

3

Último parecer – Relatoria Dep Dorinha:
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/07/Parecer-PLENARIO-
9JUL20.pdf

https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/07/Parecer-PLENARIO-9JUL20.pdf
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/07/Parecer-PLENARIO-9JUL20.pdf


O que é o fundeb?
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Conjunto de 27 fundos (26 estaduais e 1 do DF) que REDISTRIBUI recursos destinados 
a educação básica.

Os recursos dos fundos são utilizados para valorizar os professores, desenvolver e 
manter funcionando todas as etapas da Educação Básica – desde creches até o 
ensino médio (inclusive o EJA).

O Fundeb entrou em vigor em janeiro de 2007 e se estenderá até 2020, conforme 
prevê a Emenda Constitucional nº 53.

O Fundeb substitui o Fundef, que funcionava desde 1998.
O fundo atual foi criado durante o governo Lula e é uma evolução do anterior. 
Apesar de utilizar a mesma metodologia, passou a redistribuir um conjunto 
maior de receitas para todas as matrículas da Educação Básica, e não apenas 
as do Ensino Fundamental.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm


Objetivo
O Fundeb tem como objetivo diminuir a desigualdade de recursos entre as redes de 

ensino. É importante, pois faz com que a diferença entre a rede que mais investe 
por aluno e a que menos investe caia consideravelmente.

O fundo dá segurança financeira aos municípios e estados para expandirem o número 
de matrículas e os orienta no cumprimento de suas responsabilidades com a 
Educação.

Municípios são incentivados a se concentrarem na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, e os estados, nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio.

Auxilia na universalização da educação básica.
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O que pode ser feito com os recursos do fundeb?
60% do dinheiro do Fundeb deve ser aplicado no pagamento do salário dos professores 
da rede pública na ativa. 

O dinheiro também pode ser usado na remuneração de diretores, orientadores 
pedagógicos e funcionários, na formação continuada dos professores, no transporte 
escolar, na aquisição de equipamentos e material didático, na construção e 
manutenção das escolas - tudo aquilo contemplado pelo Art. 70 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.

Não pode ser utilizado para pagar merenda escolar, para remunerar profissionais da 
Educação em desvio de função (por exemplo, um professor que vai trabalhar no 
gabinete do prefeito) e em outras despesas especificadas pelo Art. 71 da LDB.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9394.htm


Como é Formado o Fundeb?

FPM, FPE, ICMS, 

IPI, LC nº 87/96, 

ITCMD, ITR, IPVA

Envia 20% das receitas para 

formação do fundo

Recebe dinheiro do fundo de 

acordo com o número de 

matriculados 

Investimento na 

Educação

Forma o 

FUNDEB

Enviado

Recebido

Quando o valor recebido é maior que o enviado o 

Estado, ou Município, tem acesso a recursos para 

além do que as receitas próprias possibilitariam



Saldo do Fundeb
Valor 

Enviado 

para o 

Fundo

Valor 

Recebido 

do Fundo

Saldo 

(resultado 

líquido) do 

Fundeb
De acordo com as 

receitas próprias

De acordo com o 

número de matrículas Quando positivo, é 

um valor para além 

da capacidade 

financeira do 

Município, ou 

Estado, a ser 

Investido na 

educação



Análise do impacto do fundeb no investimento 
na educação básica municipal
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Municípios e Matrículas que perderiam investimento na Educação com o fim do 

Fundeb Municípios brasileiros - 2018



O que aconteceria na rede municipal de 
educação pública gaúcha, se o Fundeb acabasse?
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89,33% dos estudantes gaúchos da rede pública municipal de 

ensino serão prejudicados com o fim do Fundeb



Os 10 municípios gaúchos que mais perderiam 
Investimento na Educação com o fim do Fundeb
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Impacto em Caxias do Sul 
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Investimento na Educação (A) 358.827.633,98R$   

saldo do Fundeb (B) 72.561.277,91R$     

Participação (B/A) % 20,20%

Matrículas municipais 33.462                         

Com Fundeb 10.723,44R$              

Sem Fundeb 8.554,97R$                

(%) -20,2%

R$ 2.168,47R$                

Valor anual por estudante

Valor anual perdido por 

estudante, caso o fundeb 

acabe

Fonte: STN/Sinconfi e INEP

Elaboração: DIEESE/RS



Valor investido na 

educação cairia de 

R$ 358,8 milhões 

para cerca de 

R$ 286,3 milhões

Impacto em caxias do sul

Perderia 20,2% 

do investimento 

em educação

O valor anual 

investido por 

estudante cairia 

de R$ 10.723 

para R$ 8.554
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A importância do Fundeb para caxias do sul 
MDE
Caxias do Sul investiu (2019) 
R$ 259 milhões das suas 
receitas de impostos 
(extraído o saldo do 
Fundeb) no ensino 
Fundamental e Infantil.

Folha do Magistério
92,59% dos valores recebidos pelo 
Fundeb foi utilizado para 
remuneração do Magistério 
(cumprindo o mínimo de 60% 
definido pela lei do fundo).

Isso representa 26,16% da sua 
receita de impostos na 
educação, cumprindo a 
Constituição federal.
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Orçamento da educação de Caxias do Sul, 2020
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Recurso Valor Liquidado %

RECURSO LIVRE 3.395.157,28      2,85    

M D E 51.292.649,90    43,05 

FUNDEB 61.477.502,05    51,59 

FNDE-PNAE-PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC UNIÃO 813.240,57          0,68    

SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.678.239,67      1,41    

TRANSP ESCOLAR-PEATE-PR EST APOIO TRANSP ESC /RS-REC ESTADO 204.625,67          0,17    

FNDE-MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL TD-APOIO A CRECHES 32.776,67            0,03    

FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 98.077,94            0,08    

FNDE-NOVOS ESTAB MANUT EDUC INFANTIL 30.404,20            0,03    

M E PROP SICONV 20051/17 INF ESPORT EMEF RAMIRO PIGOZZI 20.426,25            0,02    

FNDE-MP 815/2017 FPM-APOIO AOS ENTES Q RECEBEM FPM-UNIÃO 27,73                     -      

ME-CONVÊNIO SICONV 853624/17 Q POLIESP EMEF ZELIA R FURTADO 114.354,26          0,10    

Total 119.157.482,19  100,0

Fonte: TCE/RS - Dados acumulados até maio entregues em 30-JUN-2020. Elaboração: Dieese



Considerações finais

Fim do Fundeb poderia gerar colapso nas redes 
educacionais públicas

Há umas estrutura educacional já montada e a 
perda de valores significativos de investimento 
poderia dificultar e até inviabilizar sua manutenção
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O impacto seria prejudicial a todos
Mesmo municípios que não perdem investimento 
poderiam ser prejudicados posteriormente.

- A medida que redes próximas são sucateadas, a 
“beneficiada” teria maior procura por vagas, 
sobrecarregando a gestão educacional daquela rede 
e diminuindo a sua vantagem financeira com o 
tempo.
- A rede beneficiada teria dificuldade de manter 
qualidade do ensino médio ao, por vezes, receber 
estudantes que veio de redes menos estruturadas 
devido ao fim do Fundo.
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https://www.dieese.org.br/ >  Principais temas
>  Educação

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/nota
Tec219Fundeb.html

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaT
ec217educacao.html

Podcast:
https://colmeia.sul21.com.br/outra-economia-ep-
07-quanto-custa-a-educacao-publica-no-brasil/

https://www.dieese.org.br/
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/notaTec219Fundeb.html
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec217educacao.html
https://colmeia.sul21.com.br/outra-economia-ep-07-quanto-custa-a-educacao-publica-no-brasil/


Obrigada!
Anelise Manganelli
+ errs@dieese.org.br
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Siga o Dieese nas redes sociais


