
 
 
 

 
 

ANÁLISE TÉCNICA 

 
 
 
 
 

Análise fiscal do FUNDEB no 
primeiro quadrimestre fiscal de 
2020: impactos da pandemia do 

corona vírus (covid-19) nos recurso 
de financiamento e fomento da 

educação municipal 
 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO:  

Assessoria Econômica em Gestão Pública - SISEMCAM 

 

 
 Camboriú, junho de 2020 



 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMBORIÚ 
 
 

Presidente: LUCIANA SOBOTA 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Maristela Coppi Diniz 
Jucimar Mattos da Silva 
Roseli Maria de Lima 
Angelita Ferreira da Silva 
Célio José Azevedo 
Greice Kelly Emerenciano 
Elizabete Machado 
Geralda Candido Xavier 
                                  
 

 

Elaboração: 

 

SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMBORIÚ 

ASSESSORIA ECONÔMICA EM GESTÃO PÚBLICA E NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

JOÃO BATISTA DE MEDEIROS 

Assessor e Consultor Econômico em Gestão Pública e Negociação Coletiva 
Pós-graduado com Mestrado em Gestão Urbana 
Pós-Graduado com Especialização em Gestão Pública 
Pós-Graduado com Especialização em Ensino Superior 
Bacharel em Ciências Econômicas 
Graduado em Gestão Pública 
Professor Universitário 

 
 

 

 
 
 



ANÁLISE TÉCNICA 

 

 
1. Um abreve reflexão sobre o momento atual 

 

A análise do primeiro quadrimestre fiscal do ano de 2020 apresenta uma 

especificidade, que consiste na pandemia da COVID-19, que vem assumindo 

característica trágica em todo o mundo e especialmente no Brasil. Por não ter 

cura científica descoberta na forma da vacina ou de remédios com 100% de 

eficácia, a principal forma de se precaver da doença e de salvar vidas humanas 

reside na quarentena domiciliar. Nesse sentido, o processo de quarentena traz 

algumas dificuldades nas relações econômicas vinculadas à circulação de 

renda na economia, derivada da queda na produção bens em importantes 

atividades de geração de riqueza e emprego. Como consequência a crise 

econômica pode gerar queda na arrecadação tributária nos Municípios, o que 

pode prejudicar realização das despesas orçamentárias municipais. De 

qualquer modo não tem pra onde correr, a não ser lutar pela preservação vidas 

humanas e investir em ações sociais e solidárias permitindo que as pessoas 

fiquem o máximo de tempo em casa. 

 

Assim, é mister que o Governo Federal auxilie financeiramente os 

Estados e Municípios garantindo: renda ás pessoas que ficaram sem 

ocupação; recursos para as empresas que tiveram seus faturamentos 

arrasados pela pandemia e; aos Municípios e Estados por queda efetiva na 

arrecadação tributária ou em seus índices de crescimento. Só o Governo 

Federal por ser a autoridade monetária nacional, detentor do Banco Central e, 

portanto da capacidade de emissão de moeda e de financiamento do 

endividamento público, apresenta capacidade de realizar políticas fiscais e 

monetárias emergenciais: de subsídios financeiros, de empréstimos com 

carência e taxas flexíveis; de aplicação de recursos a fundo perdido; de 

geração de renda mínima para a sociedade; dentre outras políticas. 

 

 

 

 



2. Introdução 

 

A negociação coletiva no setor público vem assumindo proporções 

relevantes, principalmente após o advento da Lei de Reponsabilidade Fiscal, 

quando ficam definidos, dentre outros aspectos importantes, os limites 

máximos de comprometimento do gasto com pessoal nas receitas líquida. 

Posteriormente a Lei da Transparência torna mais acessível o acesso ás 

informações fiscais dos municípios por toda a sociedade. Nesse sentido, o 

surgimento de políticas públicas focadas na melhoria da qualidade do 

atendimento educacional à população vem apresentando novos conteúdos à 

agenda das relações de trabalho dos servidores da educação. 

 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, 25% das receitas dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios se 

encontram vinculados à Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, 

60% desses recursos da educação passaram a ser subvinculados ao ensino 

fundamental (60% de 25% = 15% dos impostos e transferências), sendo que 

parte dessa subvinculação de 15% passava pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), que posteriormente, no ano de 2006,  ao ampliar o espectro 

atendido para todos os alunos do Ensino Básico: Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, passou a ser 

denominado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

 

3. Breve histórico do FUNDEB 

 

Criado em dezembro de 1996, no ano seguinte o FUNDEF foi 

implantado de forma experimental no estado do Pará. Com a Emenda 

Constitucional nº 53/2006, a subvinculação das receitas dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios passaram para 20% e 

sua utilização foi ampliada para toda a educação básica por meio do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), que promove a distribuição dos 

recursos com base no número de alunos da educação básica informado no 



censo escolar do ano anterior. Ou seja, os municípios recebem os recursos do 

FUNDEB com base no número de alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental, e os estados, com base nos alunos do ensino fundamental e 

médio. 

 

Outro aspecto importante foi que o FUNDEB destina no mínimo 60% dos 

recursos do fundo para pagamento dos vencimentos dos profissionais da 

educação.   Assim, a negociação da relação de trabalho no setor público vem 

assumindo cada vez mais a necessidade de sistemas de governança que 

prescindem a participação das instituições envolvidas, não se resumindo 

somente entre o sindicato dos servidores e a administração pública. 

 

Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação 

começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, 

quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na 

distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito 

Federal e municípios para a formação do Fundo atingiu o patamar de 20%. (In: 

site do FNDE – Ministério da Educação) 

 

O propósito da Política Pública do FUNDEB se constitui no desafio da 

construção de uma educação de qualidade para todo o povo brasileiro 

passando pela valorização da carreira do magistério e o estabelecimento de 

padrões mínimos de qualidade para as escolas públicas. Por isso, a discussão 

sobre salário e a organização da jornada do professor não são questões 

apenas corporativas, mas precisam interessar e serem debatidas por toda a 

sociedade. 

 

4. Fontes de financiamento do FUNDEB 

 

O FUNDEB é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete 

fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos 

e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à 

educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além 

desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação, uma 

parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=CON&num_ato=00000000&seq_ato=000&vlr_ano=1988&sgl_orgao=NI


por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente 

da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na 

educação básica. 

 

O aporte de recursos do governo federal ao FUNDEB, de R$ 2 bilhões 

em 2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a 

partir de 2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição 

total dos estados e municípios de todo o país. (In: site do FNDE – Ministério da Educação) 

 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, 25% das receitas dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios se 

encontram vinculados à Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, 

60% desses recursos da educação passaram a ser subvinculados ao ensino 

fundamental (60% de 25% = 15% dos impostos e transferências), sendo que 

parte dessa subvinculação de 15% passava pelo FUNDEF, cuja partilha dos 

recursos tinha como base o número de alunos do ensino fundamental atendido 

em cada rede de ensino. (In: site do FNDE – Ministério da Educação) 

 

Com advento da Constitucional nº 53/2006, a subvinculação das receitas 

dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios 

passaram para 20% e sua utilização foi ampliada para toda a educação básica 

por meio do FUNDEB, que promove a distribuição dos recursos com base no 

número de alunos da educação básica informado no censo escolar do ano 

anterior, sendo computados os estudantes matriculados nos respectivos 

âmbitos de atuação prioritária (art. 211 da Constituição Federal). Ou seja, os 

municípios recebem os recursos do FUNDEB com base no número de alunos 

da educação infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base nos 

alunos do ensino fundamental e médio.  

 

A aplicação dos recursos por parte dos Estados e Municípios deve ser 

direcionada, considerando a responsabilidade constitucional que delimita a 

atuação dos entes federativos em relação à educação básica. Conforme 

demonstrado no quadro 1, para cada ente federativo o FUNDEB é composto 

por 20% das seguintes receitas: 

 Fundo de Participação dos Estados – FPE. 

 Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 



 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

 Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações– 

IPIexp. 

 Desoneração das Exportações (LC nº 87/96). 

 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD. 

 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 

 Cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural-ITR devida aos 

municípios. Também compõem o Fundo as receitas da dívida ativa e de 

juros e multas incidentes sobre as fontes acima relacionadas. 

 

Quadro – 1  

Composição dos recursos do FUNDEB 

 

Receita/Ano 2007 2008 2009 2010 a 2020 

FPE 16,66% 18,33% 20% 20% 

FPM 16,66% 18,33% 20% 20% 

ICMS 16,66% 18,33% 20% 20% 

IPIexp 16,66% 18,33% 20% 20% 

Desoneração Exportações 16,66% 18,33% 20% 20% 

ITCMD 6,66% 13,33% 20% 20% 

IPVA 6,66% 13,33% 20% 20% 

ITR – Cota Municipal 6,66% 13,33% 20% 20% 

Complementação da União R$ 2 bilhões R$ 3,2 bilhões R$ 5,1 bilhões 
10% da contribuição de estados e 

municípios 

 

No âmbito de cada Estado e Município, onde a arrecadação não for 

suficiente para garantir o valor mínimo nacional por aluno ao ano, haverá o 

aporte de recursos federais, a título de complementação da União. 

 

Os recursos do FUNDEB são distribuídos de forma automática (sem 

necessidade de autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante 

crédito na conta específica de cada governo estadual e municipal.  A 

distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica 

pública, de acordo com dados do último censo escolar, sendo computados os 

alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme 

art. 211 da Constituição Federal. Porém, cabe destacar que a distribuição dos 

recursos leva em conta também fatores de ponderação. 



 

5. Análise fiscal do FUNDEB no primeiro quadrimestre fiscal 

de 2020 

 

A análise fiscal da evolução das receitas das receitas e despesas com 

FUNDEB apresenta como foco os o 1º quadrimestre de 2020 comparado com o 

mesmo período de 2019. No quadro 2 é apresentado os principais indicadores 

e informações sobres às receitas e despesas do Fundo no ano de 2019.  

 

QUADRO 2

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB E DESPESAS COM PESSOAL ANUAL: 2018 E 2019

Discriminado Jan/dez-2018 Jan/dez-2019
Crescimento 

anual %

1. Receita recebida FUNDEB - A 52.090.641,13 58.313.914,74 11,95%

2. Despesa com pessoal - 60% - FUNDEB 48.177.249,90 52.698.787,64 9,39%

2.1. Educação infantil 24.778.843,09 25.350.162,58 2,31%

2.2. Ensino fundamental 23.398.406,81 27.348.625,06 16,88%

3. Comprometimento % -  [(Item2+item4)-(Item8) / Item 1] (1) 100,00% 100,00%

4. Outras despesas - 40% - FUNDEB (1) 4.233.710,49 4.844.527,36 14,43%

4.1. Educação infantil 2.141.638,20 583.858,47 -72,74%

4.2. Ensino Fundamental 2.092.072,29 4.260.668,89 103,66%

5. Limite de mínimo de 25% Constitucional da receita líquida - % 34,28% 33,79% -1,43%

6. Receitas destinadas ao FUNDEB - R$ 10.520.281,01 11.547.518,29 9,76%

7. Receitas líquida do FUNDEB  (Item 1 - Item 6) 41.528.107,03 46.705.806,41 12,47%

8. Despesas custeadas com saldo do exercício anterior 320.399,15 0,00 -

8.1 (FUNDEB - 60%) 320.399,15 0,00 -

8.2 (FUNDEB - 40%) 0,00 0,00 -

Nota: (1): Inclui despesas custeadas com saldo do exercício anterior até o 1º trimestre no ano vigente,  

no montante maximo de 5%. 

Fonte: Portal Transparência Mucípio de Camboriú.  

 

Nos quadros 3 e 4, são apresentados os mesmos indicadores do 

quadro anterior, porém, com foco no primeiro quadrimestre fiscal de 2020.  

Observa-se que a receita recebida do Fundo pelo município cresceu 3,62%, 

como o total arrecadado de R$ 20.303.436,06. Cabe destacar que no mesmo 

período de 2019 e aumento foi de 14,45%, com o valor acumulado de R$ 

19.593.954,68. O resultado da receita recebida no primeiro quadrimestre fiscal 

de 2020 ascende um alerta sobre o impacto da crise econômica acentuada 

pela pandemia do Covid-19 nas receitas do FUNDEB no município.  

 



QUADRO 3

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB E DESPESAS COM PESSOAL ANUAL: 1º QUADRIMESTRE 2018 E 2019 

Discriminado Jan/Abr-2018 Jan/Abr-2019
Crescimento 

anual %

1. Receita recebida FUNDEB (inclui aplicações) - A 17.119.586,05 19.593.954,68 14,45%

2. Despesa com pessoal - 60% - FUNDEB 16.564.763,73 17.657.392,48 6,60%

2.1. Educação infantil 9.100.992,32 9.356.769,77 2,81%

2.2. Ensino fundamental 7.463.771,41 8.300.622,71 11,21%

3. Comprometimento % -  [(Item2+item4)-(Item8) / Item 1] (1) 106,73% 100,00%

4. Outras despesas - 40% - FUNDEB (1) 2.028.848,11 1.321.595,07 -34,86%

4.1. Educação infantil 655.848,83 566.377,87 -13,64%

4.2. Ensino Fundamental 1.370.999,29 755.217,20 -44,91%

5. Limite de mínimo de 25% Constitucional da receita líquida - % 21,72% 18,49% -14,87%

6. Receitas destinadas ao FUNDEB - R$ 3.589.725,93 4.025.984,53 12,15%

7. Receitas líquida do FUNDEB  (Item 1 - Item 6) 13.510.946,72 15.544.457,95 15,05%

8. Despesas custeadas com saldo do exercício anterior 320.399,15 0,00 -

8.1 (FUNDEB - 60%) 320.399,15 0,00 -

8.2 (FUNDEB - 40%) 0,00 0,00 -

Nota: (1): Inclui despesas custeadas com saldo do exercício anterior até o 1º trimestre no ano vigente,  

no montante maximo de 5%. 

Fonte: Portal Transparência Mucípio de Camboriú.  

 

QUADRO 4

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB E DESPESAS COM PESSOAL ANUAL: 1º QUADRIMESTRE 2019 E 2020 

Discriminado Jan/Abr-2019 Jan/Abr-2020
Crescimento 

anual %

1. Receita recebida FUNDEB (inclui aplicações) - A 19.593.954,68 20.303.436,06 3,62%

2. Despesa com pessoal - 60% - FUNDEB 17.657.392,48 18.243.679,89 3,32%

2.1. Educação infantil 9.356.769,77 10.073.309,00 7,66%

2.2. Ensino fundamental 8.300.622,71 8.170.370,89 -1,57%

3. Comprometimento % -  [(Item2+item4)-(Item8) / Item 1] (1) 100,00% 100,56%

4. Outras despesas - 40% - FUNDEB (1) 1.321.595,07 2.943.691,29 122,74%

4.1. Educação infantil 566.377,87 606.233,18 7,04%

4.2. Ensino Fundamental 755.217,20 2.337.548,11 209,52%

5. Limite de mínimo de 25% Constitucional da receita líquida - % 18,49% 21,54% 16,50%

6. Receitas destinadas ao FUNDEB - R$ 4.025.984,53 4.273.728,05 6,15%

7. Receitas líquida do FUNDEB  (Item 1 - Item 6) 15.544.457,95 16.016.584,85 3,04%

8. Despesas custeadas com saldo do exercício anterior 0,00 770.679,63 -

8.1 (FUNDEB - 60%) 0,00 770.679,63 -

8.2 (FUNDEB - 40%) 0,00 0,00 -

Nota: (1): Inclui despesas custeadas com saldo do exercício anterior até o 1º trimestre no ano vigente,  

no montante maximo de 5%. 

Fonte: Portal Transparência Mucípio de Camboriú.  

 

As despesas com salário do pessoal do magistério previstas para 

pagamento com o mínimo de 60% do FUNDEB, como pode ser observado no 

Gráfico 1, alcançaram R$ 18.243.679,89 até abril de 2020, aumentando em 

3,32%. Na presente análise está sendo levado em consideração que todas as 

despesas com pessoal corroboram das previsões legais para pagamento com 

recursos do FUNDEB.  

 



Gráfico - 1

Distribuição das despesas do FUNDEB - 60%
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Outras despesas previstas legalmente com recursos do FUNDEB, 

demonstradas no Gráfico 2 denominadas despesas máximas de 40%, 

alcançaram até o primeiro quadrimestre de 2020, o montante de R$ 

2.943.691,29. Sendo que os relatórios demonstram que as despesas de 40% 

foram predominantemente de pessoal. 

 

Gráfico - 2

Distribuição das despesas do FUNDEB - 40%
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Conforme pode ser observado no Gráfico 3 o comprometimento das 

despesas com pessoal do magistério (60% e 40%) do FUNDEB, representam 

100,00% das receitas do Fundo verificado no 1º quadrimestre de 2020.  
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Gráfico - 3
Comprometimento  percentual despesa com pessoal na receita FUNDEB (60%) 

 

 

O limite mínimo constitucional de 25% da aplicação da receita líquida 

com educação, verificado no Gráfico 4, alcançou até o primeiro quadrimestre 

fiscal de 2020 o percentual de 21,54%.  
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Gráfico - 4 
Aplicação constitucional do mínimo de 25% da receita líquida com educação %

 

 

 

O Quadro 5 e Gráfico 5 apresentam a evolução das receitas do 

FUNDEB recebidas pelo município em comparativo com a evolução do Valor 

Aluno, base da receita do Fundo juntamente com o Censo Escolar. Verifica-se 



que para o ano de 2020 o Valor aluno aumentou em 12,50%, o pode deve 

refletir em maior receita para o município. Porém, vai depender do crescimento 

da receita que compõe o Fundo e a ponderação do coeficiente de distribuição 

dos recursos em um índice de zero a um por cento, definido pela Portaria 

Ministerial nº 04 de dezembro de 2019. Para Santa Catarina está estimado, 

para 2020, o montante de receita a ser distribuída no valor de R$ 

6.542.154.632,71, desse total R$ 2.586.913.105,70 pertencem ao FUNDEB do 

Governo do Estadual. Para o Município de Camboriú a estimativa de receita é 

de R$ 61.740.769,4, sendo que o coeficiente de distribuição do Município no 

Estado é de 0,0094. Assim, montante a ser distribuído entre os municípios 

depende também do total de arrecadação do Fundo no Estado.     

QUADRO - 5

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB E VALOR ALUNO

Período

Crescimento 

Receita 

FUNDEB - % 

Crescimento 

valor aluno - %

Jan/dez-2017 12,98% 4,94%

Jan/dez-2018 14,71% 6,04%

Jan/dez-2019 11,95% 6,23%

Jan/Abr-2020 3,62% 12,50%

Fonte: Portal MEC - FUNDEB  

 

Gráfico - 5

Comparativo evolução Receira FUNDEB e Valor Aluno
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Como em 2020 é o ultimo ano de vigência da atual legislação que 

implementou e regulamentou o FUNDEB, cabe observar a importância dos 

recursos do Fundo na estrutura fiscal do Município. As informações do gráfico 

6 nos permite constatar o quanto é fundamental as receitas do Fundo no 

suprimento das despesas com educação, no quadrimestre fiscal o município 



recebeu R$ 20.303.436,00 e contribuiu como receitas destino para a o Fundo o 

valor de R$ 4.273.728,05. Nesse sentido, observando o apresentado no 

gráfico 7 verifica-se que o saldo líquido para o Município é de R$ 

16.016.584,85, o que representa 88% do gasto com pessoal do magistério 

(60%), demonstrando o quanto é importante o Fundo para o Município.  

 

Gráfico - 6

Comparativo receitas destinadas e recebidas do FUNDEB
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6. Reflexões finais 

 

O município de Camboriú não cumpriu o percentual de reposição do piso 

nacional no ano de 2020. Porém, é importante destacar que as ações públicas 

de restrições na circulação sociais (quarentena), necessárias e essências no 

controle da pandemia da COVID-19, podem apresentar consequências na 

economia do Estado e do Município de Camboriú. Contudo, o crescimento da 

Receita Corrente Líquida de 7,95% verificado no primeiro quadrimestre de 

2020, conforme Estudo realizado pela Assessoria Econômica do Sindicato. 

Bem como, o crescimento na receita do FUNDEB observada no presente 

Estudo, mesmo que em patamares inferiores aos constatado no ano de 2019, 

destacam com base na expectativa de crescimento dos recursos com base no 

crescimento do valor aluno de 12,50% previsto para o ano de 2020. Reiteram 

que o Município pode realizar um o esforço fiscal e pagar no mínimo a 

reposição inflacionaria devida na data-base aos Servidores da Educação, mais 

a diferença do Piso Nacional do Magistério. A reposição da inflação e do Piso 

Nacional no vencimento dos Servidores do Magistério deve ser entendida como 

um investimento social, haja vista que o aumento da despesa com pessoal 

apresenta consequente aumento do consumo na cidade, funcionando como 

multiplicador de receitas tributárias municipais. 

 

 

 

 

 


