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O que é o FUNDEB ?  
 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  
e de Valorização dos Profissionais da Educação; 
 
27 Fundos de âmbito estadual, de natureza contábil, com recursos 
vinculados conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição; 
 
Nova Base Legal (em substituição à Lei 11.494/2007 e alterações): 
EC 108/2020 (agosto);  
Lei 14.113/2020 (dezembro); 
Decreto 10.656/2021 (março); 
Novas Portarias que disciplinam a matéria 
 

 
 
 

AS MODIFICAÇÕES NO FUNDEB 



O que é o FUNDEB ?  
 
Instrumento permanente de financiamento da Educação Básica pública; 
 
Até 2020: mais de 60% do total de valores aplicados na Educação Básica; 
Após 2021, com 100% complementação da União: mínimo de 2/3 do 
total de valores aplicados na educação básica; 
 
Fundo de R$ 170 bilhões em 2020; Previsão de R$ 180 bilhões em 2021: 
 
R$ 160 bilhões – Estados e Municípios; 

 
R$   17 bilhões – Complementação União (VAAF – valor mínimo anual 
por aluno); 

 
R$     3 bilhões – Complementação União (VAAT – valor mínimo anual 
total  por aluno); 

AS MODIFICAÇÕES NO FUNDEB 



Receitas que compõe o Fundeb 
 
20% de outros impostos que a União vier a instituir, 
não previstos e não cumulativos, e sem fato gerador 
e base de cálculo já inclusos na Constituição;   
 
2% alíquota adicional ICMS, destinada a Fundos de 
combate à pobreza;  
 
Complementação da União (VAAF, VAAT, VAAR); 
 
 
Obs.: Até 10% dos recursos dos Fundos poderão ser 
utilizados no 1º quadrimestre do exercício seguinte; 

 

 

 

 

 

20%  
ITCD;  
ICMS;  
IPVA;  
ITR;  
FPE;  
FPM (22,5%  IR e IPI); 
 
inclui dívida ativa,  
juros e multas;  
 

 

 
TRIBUTO/FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS

ICMS 20% DE 75% 20% DE 25%

IPVA 20% DE 50% 20% DE 50%

ITCD 20% DE 100% 0%

FPE 20% DE 100% 0%

FPM 0% 20%  de 100%

ITR 0% 20% de 100%



Pesos 2021 – Modalidades de Ensino  
(Lei 14.113/2020) 
 

 

 

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 articulado 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 ; 
q)  educação de jovens e adultos integrada à educação profissional  
de nível médio, com avaliação no processo: 1,20; 
r)  formação técnica e profissional 1,30; 

Art. 212 A, § 2º: lei definirá 
ponderações relativas ao 
nível socioeconômico dos 
educandos, indicadores de 
disponibilidade de recursos 
vinculados à educação e 
potencial de arrecadação 

tributária                      
INEP custo médio - 2022 

Nova  avaliação  
Publicação 31/10 
Pesos para 2022 



EC 108 /2020  
Modificações Constitucionais  

 Art. 158, parágrafo único   

I - 65% no mínimo, VAF ICMS; 

II - até 35% de acordo com lei estadual (distribuição mínima 10% Educação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados tem prazo de 2 anos para implantação 

 

 

RS - CRITÉRIOS ESPECÍFICOS REPARTIÇAO ICMS MUNICÍPIOS

CRITÉRIO ATUAL (25%) PROPOSTA  - BASE EC 108 (ATÉ 35%)

ÁREA 7,0% 5,0%

POPULAÇÃO 7,0% 4,0%

Nº PROPRIEDADES RURAIS 5,0% 2,5%

PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA 3,5% 2,5%

OUTROS 2,5% 1,0%

EDUCAÇÃO 0,0% 20,0%



EC 108 /2020  
Modificações Constitucionais 

“Art. 163-A. A União, os Estados, o DF e os Municípios disponibilizarão suas 
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme 
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de 
contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a 
comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser 
divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.“ Reg. bimestral  SIOPE 
 

Art. 211 CF  § 6º Ação redistributiva escolas - União, Estados, DF e Municípios;   

 § 7º Padrão mínimo de qualidade: Custo Aluno Qualidade (CAQ);  

Quando regulamentado ! 

 

Art. 212 § 7º CF  

Vedação da aplicação Fundeb em inativos e pensionistas; 
 

 

 



“VAAF” 

VAAF 

VAAT 

VAAR 

 
 
 
 

Art. 212 A inciso IV - Complementação da União 

Fundeb – 10%  
(2007-2020) 

 

 

 

Novo 
Fundeb 

23% 
 

 

 

EC 108 /2020  
Modificações Constitucionais 

Ponderações  
poderão ser 
diferentes !!! 



Novo Fundeb  
Complementação da União  

1) Valor anual por aluno - VAAF  = 10% p/ Estados e DF, sempre que o valor anual por 
aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, considerados o nº de alunos 
e diferenças e ponderações por modalidade de ensino; 

 

2) Valor anual total por aluno - VAAT  = 10,5% Municípios, Estados e Distritos, sempre 
que o valor total anual por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, 
considerado número de alunos e diferenças e ponderações por modalidade de 
ensino; habilitação para recebimento: cumprimento do art. 163 A com 
apresentação bimestral de dados da aplicação em MDE no Sistema SIOPE, da 
União; 

 

3) VAAR = 2,5%, evolução de indicadores de atendimento e melhoria da 
aprendizagem com redução das desigualdades;   

 

Valores referência p/ valores mínimos: séries iniciais ensino fundamental urbano  

 

 



 

 

 

 

 

 

Mínimo da Complementação da União  = 23% dos recursos do Fundeb; 
 
 

Máximo 30% da Complementação será utilizada para compor MDE; 
 
 

Revisão da complementação da União - sexto ano e, após, revisão de 10  
    em 10 anos;  

 
 
  
Vedada a utilização do Salário educação (Lei 14.113) 
 

EC 108 /2020 - Modificações Constitucionais 
Complementação da União 

ANO VAAF VAAT VAAR  COMPLEM UNIÃO

2021 10,0% 2,0% 0,0% 12,0%

2022 10,0% 5,0% 0,0% 15,0%

2023 10,0% 6,25% 0,75% 17,0%

2024 10,0% 7,5% 1,5% 19,0%

2025 10,0% 9,0% 2,0% 21,0%

2026 10,0% 10,5% 2,5% 23,0%



Novo Fundeb – Cálculo 
Complementação União 

 

1) VAAF - Valor anual por aluno (10%) : Receitas Fundeb/nº alunos ou 
receitas Fundeb/nº alunos + complementação União, para os Estados que 
a recebem; por estimativa; ajustes de diferenças no primeiro 
quadrimestre, exercício seguinte; Mínimo em 2021: R$ 3.755,59. 

 

2) VAAT - Valor anual total por aluno (10,5%) : receitas do valor anual por 
aluno (com ou sem complementação) + 5% receitas Fundeb, 25% de 
outros impostos e transferências (termos do art. 212 CF), salário educação, 
parcela dos royalties vinculados à educação e transferências de programas 
universais geridos pelo Ministério da Educação; cálculo após valores da 
complementação VAAF; Mínimo em 2021: R$ 4.821,99. Beneficiados 1.324 
Municípios em 24 Estados (exceto DF, Rondônia e RS)  

 

3) Valor anual por aluno (2,5%): complementação/ nº alunos;    

 

 
 



Novo Fundeb – VAAR 
Cálculo Complementação União 

Condicionalidades VAAR (válidas p/ 2023) : Gestões a serem empreendidas pelas 
redes de ensino (suporte: MEC) 

 

I – gestor escolar escolhido por mérito e desempenho (com legislação); 

II - participação de, no mínimo, oitenta por cento dos estudantes de cada ano 
escolar na  avaliação do ano escolar por meio dos testes nacionais;  

III - redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais; 

IV - regime de colaboração entre Estado e Município estabelecido pela legislação 
estadual e em execução, inciso II, parágrafo único, art. 158 CF e art. 3º EC 108/2020 

V - referenciais curriculares em conformidade com Base Nacional Comum Curricular,  

 

Cálculos:  

Resultados médios e participação em exames; 

Taxas de aprovação ensino fundamental e médio  

Taxas de evasão escolar 

 



EC 108 /2020  
Modificações Constitucionais 

Art. 212 A, inciso VII – ESTADOS Prioridade Ensino Médio + “assegurar o ensino 
fundamental”; MUNICÍPIOS Ensino Fundamental + “atender creches e pré escolas”; 
Obrigatoriedade de ação redistributiva entre as escolas;   

 
Art. 212 A, inciso XI - excluídos os recursos do VAAR, a aplicação mínima dos 
recursos do Fundeb em profissionais da Educação Básica ativos será de 70%;  

 
Art. 212 A, inciso XI - aplicação mínima de 15% da complementação da União 
relativa ao valor anual total por aluno (VAAT) em despesas de capital, em cada rede de 
ensino;  

 
Art. 212 A, inciso XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério da educação básica pública; 

 
Art. 212 A,  parágrafo 3º - após a complementação VAAT, 50% dos recursos serão 
destinados prioritariamente à educação infantil; Indicador: cálculos ME/INEP, critérios 
déficit cobertura ensino (censo escolar) e vulnerabilidade socioeconômica da 
população; indicador atualizado 2 em 2 anos; INEP pode adotar metologia provisória; 
 



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS  
 

Em função do número de alunos matriculados em cada rede de ensino, observadas diferenças 
e ponderações entre etapas, modalidades,   duração de jornada e tipo de estabelecimento de 
ensino, e considerando também o nível sócio-econômico dos educandos (cálculo INEP) e 
indicadores de disponibilidade de recursos (inclui VAAT)  e de potencial de arrecadação de cada 
ente federado (características econômicas e sócio demográficas); 

 

Por matrículas presenciais efetivas - censo escolar;  

 

Permitido cômputo de matrículas em instituições comunitárias, filantrópicas ou confessionais 
sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público: educação infantil – creches e pré-escola, 
educação do campo em centros familiares de formação e educação especial; obrigatória 
declaração anual ao MEC de convênios, valores, nº alunos, profissionais e bens materiais 
cedidos;  

 

Permitido cômputo de matrículas em instituições públicas de ensino, administração indireta, 
conveniados ou parceria com a administração direta: educação profissional técnica de nível 
médio (2023) e itinerário  (flexibilização) de formação técnica e profissional 

 

Permitida dupla matricula de estudantes regulares da rede pública que recebem atendimento 
educacional especializado e das matrículas imediatamente anteriores, acima; 



UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

 
 
  

 
 
 
 
  

Aplicação em MDE, conforme art. 70 da LDB; 

 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 
educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio  necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 
nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar. 

 

 



UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

Não constituem despesas de MDE, conforme art. 71 LDB 

  

I - 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; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo 
ou cultural; 
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou 
civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar;  
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de 
função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 



UTILIZAÇÃO DOS 70% RECURSOS FUNDEB  
Profissionais da Educação: aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 
20/12/1996 (magistério), bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 
13.935, de 11/12/2019 (psicólogos e assistentes sociais), em efetivo exercício nas redes 
escolares de educação básica;  

Art. 61 Lei 9394/1996. 
 professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na Educação Infantil e nos ensinos 

fundamental e médio;  
 trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, 

planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 
doutorado nas mesmas áreas;  

 trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica 
ou afim;  

 profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar 
conteúdos de áreas semelhantes à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender a formação técnica e 
profissional;  

 profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE);  
 

Art. 1º  Lei 13.935/2019  
 profissionais que prestam serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e 

prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais.  



TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DOS RECURSOS  

Manutenção obrigatória dos recursos Fundeb em contas do Banco 
do Brasil ou Caixa Federal; 

 
§ 4º art. 211 CF (regime de colaboração): Estados e Municípios 
poderão celebrar convênios para a transferência de alunos, de 
recursos humanos, de materiais e de encargos financeiros, bem como 
de transporte escolar, acompanhados da transferência imediata de 
recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas 
assumido pelo ente federado; 

 



COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL 

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 

5 representantes do Ministério da Educação, 5 representantes Secretário 
Estadual de Educação  (1 por região), 5 representantes Secretário Municipal 
de Educação (1 por região), num total de 15 membros; 

 

Funções: alterar diferenças e ponderações nas etapas, modalidades, 
duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino,  com base em 
estudos técnicos de custos (médios) realizados pelo INEP, e ao nível 
socioeconômico dos educandos,  indicadores de disponibilidade de recursos 
vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada 
ente federado, aprovar metodologias de cálculo das diferentes distribuições 
de recursos do Fundeb, e metodologia de redistribuição de recursos entre 
os entes, e outras atribuições conferidas em Lei.  



Novo Fundeb – Decreto 10.656/2021 
Definições e Operacionalização 

 

Operacionalização do Fundeb a nível federal: MEC , ME (estimativas 
de receitas), FNDE (SIOPE, instituições conveniadas) e INEP (censo 
escolar); 

 
Atualização ao FNDE pelo ME: previsão geral de receitas e 
complementações (novembro ano anterior, revisões em março, julho e 
novembro )  4 em 4 meses !  

 
Até 30 abril: o INEP encaminhará ao FNDE as metodologia de cálculo 
de custos médios; 

 
Até 31 julho exercício anterior: Comissão de Qualidade  - definição 
das ponderações; 

 
 
 
 



Novo Fundeb – Decreto 10.656/2021 
Definições e Operacionalização 

 

 

Controles exercidos pelo Ministério Educação e Tribunais de Contas, por 
intermédio SIOPE; disponibilização de informações por meio eletrônico; 
não publicação levará à suspensão de transferências voluntarias  

 
SIOPE será validado pelos Presidentes dos Conselhos Fundeb, Secretaria 
da Educação e TCEs; 

 
Orgãos de controle devem ser comunicados em 30 dias se não atendido 
o percentual constitucional; 

 
Municípios poderão integrar Conselho Municipal Educação com o 
Conselho do Fundeb; 

 
 
 
 
 
 
 



Evolução do Piso do Magistério 

ANO RCL

2009 950,00       72,93

2010 1.024,67    7,86% 14,94% 83,62 14,66%

2011 1.187,08    15,85% 12,28% 98,54 17,84%

2012 1.451,00    22,23% 8,61% 106,62 8,20%

2013 1.567,00    7,99% 9,93% 116,66 9,42%

2014 1.697,00    8,30% 7,63% 126,19 8,17%

2015 1.917,78    13,01% 5,88% 134,30 6,43%

2016 2.135,64    11,36% 5,09% 142,32 5,97%

2017 2.298,80    7,64% 4,30% 145,32 2,11%

2018 2.455,35    6,81% 5,25% 152,59 5,00%

2019 2.557,74    4,17% 6,60% 168,54 10,46%

2020 * 2.886,15    12,84% 1,16% 170,49 1,16%

* RCL, preliminar. 

4,52%5,45%

FUNDEB  (R$ bilhões)

5,84%

4,31%4,48%

3,43% 3,75%

6,47% 5,91%

2,07%

6,23% 6,41%

11,28% 10,67%

PISO (R$ 1,00) INPC IPCA

4,11% 4,31%

6,58% 6,29%

6,08% 6,50%

2,95%

5,56% 5,91%

6,20%



Variações Acumuladas Piso Magistério  

% CRESCIMENTO % CRESCIMENTO % CRESCIMENTO % CRESCIMENTO % CRESCIMENTO

PISO MAGISTÉRIO INPC - ACUMULADO IPCA - ACUMULADO REC COR LÍQUIDA REC FUNDEB - ACUMULADA

2010/2020 2010/2020 2010/2020 2010/2020 2010/2020

203,81% 85,54% 84,30% 118,44% 133,77%

VARIAÇÕES NOMINAIS PISO DO MAGISTÉRIO (2010-2020)

% CRESCIMENTO % CRESCIMENTO % CRESCIMENTO % CRESCIMENTO

INPC - ACUMULADO IPCA - ACUMULADO REC COR LÍQUIDA REC FUNDEB - ACUMULADA

2010/2020 2010/2020 2010/2020 2010/2020

63,74% 64,85% 39,08% 29,96%

VARIAÇÕES REAIS PISO DO MAGISTÉRIO (2010-2020)



17,62 

17,30 

16,76 
16,36 

16,02 
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15,70 
15,56 15,44 

15,33 15,17 15,01 
14,79 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Decréscimo nº Matrículas  

Ensino Fundam Urbano - Anos Iniciais 

Fonte: INEP 

Lei 11738/2008: correção do piso -  valor mínimo anual por 
aluno; queda no número de matrículas potencializa o reajuste 
anual do Piso do Magistério   



Novas Propostas Legislativas  
Piso do Magistério 

 
 
 
 
 
PL 3776/2008  
Atualização do piso salarial do magistério público da 
educação básica pelo INPC; 
 
PL 5458/2020 apensado ao PL 698/2011 
mantém a atual sistemática de correção do Piso do 
Magistério;  
 
SE APROVADO O PL 5458, o Piso do Magistério 
poderá ser corrigido em mais de 30% em 2022 



Novas Propostas Legislativas  
Piso do Magistério 

 
 
 
 
 
 
PL 2075/2021 
 
Reajuste do atual Piso de R$ 2.886,24 em 
01/05/2022 pelo INPC 2021 e anualmente, em maio, 
pelo INPC acumulado do ano anterior;  
 
Inclui todas as vantagens, pagas a qualquer título, 40 
horas semanais. Demais jornadas, valores 
proporcionais;  
 
“Piso passa a ser Piso”: conceito de remuneração 
mínima; 

 



Novo Fundeb   
Consequências Estado RS 

Vedação aplicação Inativos: dispêndios adicionais em torno de            
R$ 3,0 bilhões para o RS - ampliação do déficit orçamentário do Estado 
em cerca de 37%; impossibilidade material de adoção imediata; 

 
Aplicação mínima de 70% dos recursos Fundeb em pessoal ativo: 
risco de obrigatoriedade de aumentos salariais já a partir de 
2022/2023; 

 
Déficit previdenciário: rápida ampliação, pois  a quase totalidade 
dos inativos tem paridade com os ativos;   

 
Manutenção da atual sistemática de correção do Piso do 
Magistério: embora possa auxiliar no cumprimento dos 70% ativos 
Fundeb, agravará e aprofundará o déficit fiscal ao longo do tempo, e 
de forma crescente.  



Novo Fundeb  
Consequências Municípios RS 

Perspectiva de maiores recursos, a depender do número de matrículas global  
comparativamente ao Estado, e ao aumento do peso da educação infantil 
relativamente às demais modalidades de ensino;  

 

Pouca perspectiva quanto a recebimento da complementação do VAAT;  

 

Aplicação mínima de 70% dos recursos Fundeb em pessoal ativo: ao longo do 
tempo, maior risco de agravamento de déficits fiscais;  

 

Ampliação do déficit previdenciário, em casos semelhantes ao Estado; 

 

Piso do Magistério: diminuição do superávit ou agravamento do déficit fiscal ao 
longo do tempo; 

 

Obrigatoriedade depósito recursos Fundeb BB ou Caixa: descumprimento legal X 
ausência de agências BB ou Caixa em vários Municípios (283 Municípios do RS);  

 



Novo Fundeb – Atual situação 
União, Estados e Municípios              

e Congresso Nacional  

PEC 13/2021 
 

Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 
 
Estados, DF e Municípios, bem como seus agentes, não poderão ser responsabilizados 
pelo descumprimento, no exercício financeiro de 2020, do disposto no caput do art. 212 
da Constituição Federal - aplicação de percentuais mínimos da receita em MDE em 2020, 
em razão do desequilíbrio fiscal ocasionado pela pandemia de Covid-19; 
 
 
Discussão sobre Emenda estendendo a norma a 2021;  
 
Discussão sobre Emendas flexibilizando a obrigatoriedade de aplicação dos 70% Fundeb 
em pessoal ativo e vedação de aplicação em inativos – prazo de 6 anos 



Novo Fundeb – Atual situação 
União, Estados e Municípios              

e Congresso Nacional 

PL 2751/2021 
 

Retorna legislação anterior do Fundeb. Exclui obrigatoriedade de 
depósitos somente no BB ou Caixa. 3.121 Municípios do Brasil não tem 
estas agências (CNM); 
 
Amplia o conceito de profissionais da Educação básica – possibilidade 
de ser mais facilmente atingido o percentual mínimo de 70% ativos:  
 
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.”   



Obrigado ! 
 
 

Cézar Dal Bosco 

Secretaria da Fazenda RS 

cezard@sefaz.rs.gov.br 


