INFORMATIVO nº 10
Plano Municipal de Educação:
corra que o FUNDEB vai acabar!
Em 28 de maio último, foi sancionada a Lei nº
6.362, que aprova o Plano Municipal de Educação - PME, a
viger pelos próximos dez anos. O comando formal para a
existência do PME advém do art. 330 da Lei Orgânica do
Município e do preceituado pelo art. 8º da Lei Federal nº
13.005, de 25/07/2014, que aprovou o Plano Nacional de
Educação – PNE, no termos do art. 214 da Constituição
Federal. É nosso segundo PME, o anterior tendo sido
aprovado pela Lei nº 4.866, de 02/07/2008.
Sem adentrar na análise mais detida do conteúdo e
da forma do PME 2018/2028, assunto de outro informativo
ou estudo, fiquemos somente com o disposto em seu art.
10, que indica a necessidade de dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias no PME
estabelecidas. Essas dotações demandam lastro financeiro, e
sabemos que as principais fontes de financiamento das
despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
(MDE) de nossa Cidade são a vinculação de ao menos vinte e
cinco por cento da receita resultante de impostos e
transferências (CF art. 212), a receita recebida do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e a
transferência federal da cota da contribuição do salárioeducação.
As metas estabelecidas pelo PME, desdobradas em
estratégias, são em número de vinte e uma. Metas e
estratégias essas que demandam adequação do Plano
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e, por fim, dotações
orçamentárias compatíveis nas Leis Orçamentárias Anuais.
São das mais variadas naturezas e características.
Destacamos aquelas referentes à ampliação do investimento
em educação pública (Meta 20) e educação física escolar
(Meta 21), à educação em tempo integral e de qualidade
(Metas 6 e 7), à educação de jovens e adultos, inclusive com
educação profissional (Metas 8,9 e 10), à educação infantil
(Meta 1) e especial (Meta 4) e ainda à formação e
valorização dos profissionais da educação (Metas 15, 16 e
17). Para o atingimento das metas faz necessário a
disponibilidade e uso adequado de recursos organizacionais
diversos, dos quais queremos destacar um, e somente um:
os recursos financeiros que lastrearão as tais dotações
orçamentárias compatíveis com o estabelecido no PME.
Dentre os recursos financeiros, conforme acima
aludido, iremos olhar somente os advindos do FUNDEB. Esse
Fundo foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.494, de
20/06/07, em sequência da Emenda Constitucional nº 53, de
19/12/06. É o sucessor, com ampliação de escopo, do
FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, regulado
pela Lei nº 9.424, de 24/12/06, em conformidade com a
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redação do art. 60, em especial seu §7º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), alterada
pela Emenda Constitucional nº 14, de 12/09/96. Ambos são
engenhosos mecanismos transitórios de redistribuição,
entre cada Estado e seus Municípios, de parte dos recursos
financeiros constitucionalmente vinculados à MDE, na
proporção do número de matrículas apuradas em censo
escolar. O primeiro, com foco no ensino fundamental e
valorização do magistério, e seu sucessor, com foco
ampliado às demais etapas e modalidades da educação
básica. A EC nº 14/96 fixou a transitoriedade em dez anos,
isto é, de 1997 a 2006; a EC nº 53/06 a fixou até o décimo
quarto ano a partir de sua promulgação, isto é, de 2007 a
2020.
O mecanismo redistributivo se opera no âmbito de
cada Estado da Federação, captando participação
(contribuição) obrigatória de vinte por cento da receita de
alguns impostos e transferências e os distribuindo em
proporção do número de matrículas nas respectivas redes
de ensino, do Estado e seus Municípios. No âmbito de nosso
Estado, participam do FUNDEB noventa e três entes
federados como contribuintes e recebedores, quais sejam o
próprio Estado do Rio de Janeiro (ERJ) e os noventa e dois
Municípios, dentre esses o Município do Rio de Janeiro
(MRJ). Sendo o critério de contribuição igual para todos
(proporção fixa de sua capacidade financeira) e o de
distribuição variável (proporção do número de matrículas na
sua rede em relação ao número total no âmbito do território
estadual) para cada participante, depreende-se que, dentre
os noventa e três participantes, haverá aqueles que
contribuem com mais do que recebem, como aqueles que
recebem mais do que contribuem. Dentre os que recebem
mais do que contribuem, destacamos o MRJ, e dentre os
que contribuem com mais do que recebem, o ERJ. Do
primeiro se diz que tem um “ganho líquido” com o
mecanismo redistributivo, do segundo, uma “perda líquida”.
Abaixo, o Quadro 1 indica o “ganho líquido” do MRJ
desde o primeiro ano em que recebeu transferências
decorrentes do mecanismo redistributivo instituído por
emendas constitucionais que alteraram a redação do art. 60
do ADCT, em valores nominais históricos. (FUNDEF, de 1998
a 2006; FUNDEB, de 2007 a 2017)
Quadro 1. “Ganho líquido” do MRJ (1998-2017).
1998
243,150546
2003
399,795501
2008
677,060818
2013
1.395,593633

1999
235,678409
2004
453,415707
2009
695,692663
2014
1.475,189940

2000
286,144699
2005
483,667665
2010
864,001141
2015
1.505,594596

2001
322,192481
2006
528,916308
2011
987,222807
2016
1.510,732141

2002
367,643493
2007
576,107697
2012
1.125,248541
2017
1.590,562502

Fonte: Prestações de Contas Anuais MRJ (em milhões de reais).
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Para o ERJ, o Quadro 2 indica a “perda líquida” dos
últimos cinco anos, em valores nominais históricos.
Quadro 2. “Perda líquida” do ERJ (2013-2017).
2013
2.806,844558

2014
2.941,045407

2015
3.095,120377

2016
3.245,231776

2017
3.241,197947

Fonte: Prestações de Contas Anuais ERJ (em milhões de reais).

Como exemplo ilustrativo, o Quadro 3 indica uma
visão mais compreensiva do funcionamento do FUNDEB no
âmbito do nosso Estado, em 2017. Não detalhamos todos os
noventa e dois Municípios por exiguidade de espaço, mas
relembramos que entre estes há situações tanto de “perda
líquida”, como de “ganho líquido”, vez que a soma algébrica
de todas as situações individuas de cada um dos noventa e
três participantes será sempre zero.
Quadro 3. FUNDEB RJ 2017.
Participantes

Número de
matrículas

Valor entregue
(em milhões de reais)

Valor recebido
(em milhões de reais)

MRJ
ERJ

665.328

677,421167

2.267,983669

716.141

5.840,168807

2.598,970860

Demais 91 Municípios

1.058.128

1.851,934588

3.502,568064

Total

2.439.597

8.369,522493

8.369,522493

Fonte: Prestação de Contas Anual ERJ 2017.

Pelo que se vê nos casos do MRJ e do ERJ, o fim da
vigência do dispositivo redistributivo do FUNDEB no ano de
2020, conforme art. 60 do ADCT, na redação da EC nº 53/06,
terá fortes impactos na gestão fiscal de ambos, mas em
sentidos inversos. Ao MRJ interessaria a prorrogação ou
permanência do mecanismo. Tramita na Câmara dos
Deputados a PEC nº 15-A/2015, que propõe transpor o que
atualmente consta do art. 60 do ACDT para o corpo da
Constituição Federal, conferindo, portanto, natureza
permanente ao que atualmente é transitório. Ao ERJ, ao
contrário, e sob o ponto de vista estrito da gestão fiscal e
dos compromissos assumidos com a União em decorrência
do Plano de Recuperação Fiscal homologado no final do ano
passado, nos termos da Lei Complementar Federal nº 159,
de 19/05/17, pelo prazo de três anos, prorrogáveis por igual
período, interessaria o fim da experiência de então vinte e
três anos de aplicação do mecanismo redistributivo de
recursos financeiros vinculados à MDE.
Contra o MRJ pesa a experiência dos últimos vinte
anos, durante os quais recebeu aquilo que se vê no Quadro
1, em adição ao que constitucionalmente está obrigado a
despender, e, ainda assim, não logrou alcançar, por
exemplo, a universalização, seja da oferta de educação
infantil em creches e pré-escolas públicas, seja do turno
único em tempo integral em ensino fundamental; seja ainda
a qualidade aceitável, medida por indicadores de
alfabetização no segundo ano do ensino fundamental, de
distorção série-idade ou por médias alcançadas no Índice de
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Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB . O mesmo
poderia ser verificado quanto às carências em educação
física e artística escolares, educação profissional associada à
educação de jovens e adultos, educação especial inclusiva e
infraestrutura escolar. A experiência das últimas décadas
parece apontar para que a dificuldade no diagnóstico e
solução dos desafios educacionais em nossa Cidade é função
também de outros recursos organizacionais que não
somente os financeiros.
Por outro lado, o hipotético interesse fiscal do ERJ
pelo término da experiência redistributiva do FUNDEB, em
vista de sua “perda líquida” vista no Quadro 2, apoia-se em
que, além dos resultados modestos dos últimos vinte anos,
um alívio fiscal (com licença das metáforas hospitalares...)
que o retire da “UTI” do regime especial de recuperação
fiscal onde encontra-se “internado”, o permitiria “respirar
sem auxílio de aparelhos” e voltar a desenvolver políticas
públicas que minimamente atendam às expectativas,
principalmente aquelas de sua estrita responsabilidade e
que impactam tremendamente em nossa Cidade, quais
sejam segurança pública e educação pública do nível de
ensino médio e, talvez, sistema de transporte metroviário e
por trens em geral.
Ademais, lembre-se que há corrente do
pensamento político-econômico nacional, em concorrência
eleitoral, que diagnostica como um dos fatores agravantes
da dificuldade fiscal da União, Estados e Municípios a rigidez
provocada pela vinculação constitucional de recursos
financeiros.
Enfim, a prorrogação da experiência redistributiva
transitória, que vige desde 1997, dos recursos financeiros de
aplicação obrigatória em MDE, para além da vigência do
FUNDEB até 2020, está subordinada ao resultado do pleito
eleitoral deste ano, de onde emergirá um novo Congresso
Nacional para deliberar a respeito da PEC nº 15-A/2015.
Diante da disjuntiva que se aproxima, seria prudente que os
responsáveis pelo cumprimento do que estabelece a Lei nº
6.362/18, que aprovou o PME, acautelem-se, pois o FUNDEB
pode acabar no ano seguinte ao próximo.
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Segundo o Relatório de Gestão e Avaliação do PPA 2014/2017, relativo ao
exercício de 2017, o IDEB alcançado, em 2016, pela rede municipal para as
séries iniciais do ensino fundamental foi de 6,0, e para as séries finais, 4,0,
sempre no intervalo de zero a 10,0. Nas chamadas “Escolas do Amanhã”, o
IDEB alcançado foi de 4,50 e 4,60.

