
 

CIEDEPAR –Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná 

Praça Osório nº 400, Sala 402 – Centro – 80.020-010 – Curitiba - Paraná – E-mail: ciedepar@gmail.com 

 

MUNICÍPIO DE MATELÂNDFIA – SME - PARANÁ  

    

1. O Quadro de Receita e o cálculo da aplicação em manutenção e 

desenvolvimento do ensino – MDE - Exercício 2020 – até 3° bimestre (junho).  

 

Pelo artigo 212 da Constituição Federal, o município deve aplicar, em manutenção e 

desenvolvimento do ensino, no mínimo 25% (vinte e cinco) por cento de sua receita de 

impostos, inclusive as transferências recebidas da União e do Estado. 

 

 
 

 

 

2. Recursos Próprios:  

 

2.1. Fonte 01.103 – Conta 5% para investimento em MDE oriundos dos impostos e 

transferências que compõem a cesta do FUNDEB. 
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2.2. Fonte 10.104 – Conta 25% - dos impostos e transferências que não compõem a 

cesta do FUNDEB e devem ter no mínimo de 25% de seu valor investido em 

MDE. 

 

 
 

3. Recursos Vinculados – Retorno do FUNDEB: 
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4. Orçamento: 

  

Mínimo obrigatório a ser aplicado em MDE, e o total para as despesas com MDE – 

conforme os artigos 70 e 71 da Lei 9.394/96 (LDB) informa o que pode e o que não pode 

ser considerado como despesas em MDE. 

 

Fonte de Recurso Valor 

Fonte 01.103 – conta 5% 1.278.986,31 

Fonte 01.104 – Conta 25%    725.308,42    

Total (01.103  + 01.104)           2.004.294,72 

Fonte 01.101- conta 60% - Fundeb           2.676.902,59 

Fonte 01.102 – conta 40% - Fundeb  1.784.601,73 

Total - Fundeb           4.461.504,32 

Total receita disponível para MDE           6.465.799,04 

 

5. Transferências (...até julho) 

 

Fonte 01.107 – Quota parte - Salário Educação 413.583,91 

PNAE – Programa de Alimentação Escolar 183.541,40  

PNAT – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  66.866,17 

Programa Brasil Carinhoso       646,80 

PETE – Programa Estadual do Transporte Escolar .................. 

TOTAL             664.638,28 

 

 

6. Recursos recebidos do FUNDEB 

 

Total de recursos recebidos do FUNDEB 4.461.504,32 
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    7. Aplicação do FUNDEB 

 

 

Valorização do Magistério – 60% - Pessoal e Encargos 
4.412.681,04 

Outras despesas – 40% -     168.024,43 

 

Despesas custeadas com superávit do exercício anterior 
  151.171,54 

Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério  98,66% 

Escola Especial Jesus Menino – 47,5 alunos – Quota 40% Total R$ 

225.426,45 
 

Escola Piamarta – EF – EI – conveniada 76 alunos – Quota 40% - Total 

326.670,61 
 

TOTAL  
 

 

SALDO A APLICAR  

 

 

 

Matelândia,  11 de agosto de 2020. 
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CIEDEPAR – Consorcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná 

     Análise das principais fontes de Receita da Educação do município 

 

 
 

 
 

 

1. Corta-Parte ICMS:  

 

O ICMS tem estreita correlação com PIB, (podendo ser entendido como um termômetro da atividade 

econômica real) e deverá ter queda maior de toda a atividade econômica do país. Atualmente, as grandes 
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corporações são responsáveis por mais de 40% da arrecadação do imposto e provavelmente terão forte 

redução em sua produção.  

Considerando os setores:  

• Combustíveis são a base mais importante, cerca de 16,5% do ICMS nacional e a queda deve ser 

expressiva, tanto pela redução de preços, como de quantidade vendida;  

• Energia Elétrica tem participação de 10% e a queda da arrecadação é proveniente do consumo 

industrial.  

• Comunicações de 7,2%, deverão sofrer menor impacto; 

Os dois primeiros devem sofrer queda significativa, já o setor de Comunicações deve ser menos 

afetado.  

A redução afetará os municípios a partir de abril/2020, com picos em junho e julho.  

Impacto estimado nos municípios na Cota-parte ICMS: redução de 5% a 15%.  

 

Impacto da redução da Cota-parte ICMS referente a março a julho de 2020, foi de (-8,87%), com a 

pandemia 

 

 
 

 

2. Cota-Parde  FPM  

 

O FPM é uma fonte de receita fundamental para grande maioria dos municípios brasileiros, 

principalmente os de pequeno porte, que possuem condições mais restritas de alavancar as receitas 

próprias, considerando a grande concentração das atividades econômicas nas grandes cidades brasileiras. 

Atualmente, o IPI é responsável por aproximadamente 10% do montante do FPM, enquanto o IR 

corresponde a 90% da arrecadação.  

O FPM deverá sofrer efeitos diversos devido a algumas ações:  

• fechamento de fábrica e paralisação da produção de algumas cadeia; desoneração temporária de 

IPI para produtos que tenham relação com o enfrentamento da Covid-19;  

• queda do lucro das empresas e de ganhos de capital, bem como redução da massa salarial, 

deverão ter grande impacto no IR.  

A redução afetará os municípios a partir de abril, com picos em julho, período de apuração e pagamento 

do IRPJ do 2º trimestre deste ano.  
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A arrecadação do IRPJ representa aproximadamente 33% do total arrecadados de IR no ano. 

Observando-se a sazonalidade do repasse, os maiores montantes ocorrem em fevereiro e maio. A partir 

de julho até dezembro os repasses são sazonalmente menores e já devem ter forte impacto da crise. 

Impacto estimado nos municípios no PFM: redução de 5% a 15%.  

 
Impacto da redução da Cota-parte FPM  referente a março a julho de 2020, foi de (- 11,5%) 

 

 
 

3. FUNDEB  

 

Os recursos que compõe o FUNDEB são coeficientes de diversas transferências da União e Estado: 

FPM, ICMS, IPI, proporcional às exportações (IPIexp), Desoneração das Exportações(LC nº 87/96), 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), IPVA e ITR. Dessa forma, a arrecadação 

se altera em função do comportamento da arrecadação destes tributos. A Cota-parte do ICMS e o FPM 

os de maior relevância na composição do fundo.  

A redução do FUNDEB deverá ser impactada pelo recuo da arrecadação de cada uma dessas fontes, em 

especial o ICMS.  

Impacto estimado no FUNDEB municipal: redução de 10% a 15%.  

 

Impacto da redução do FUNDEB  referente a março a julho de 2020, foi de (- 9,5%). 
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4. SALÁRIO EDUCAÇÃO 

 
O Salário Educação é uma contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal. O 

recurso serve de fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público. É uma contribuição 

social devida pela empresas, a alíquida a ser calculada à base de 2,5% do salário de contribuição das 

empresas. 

A redução do Salário Educação deverá ser impactado pelo aumento no número de desempregados e 

consequentemente redução do salário das empresas. 

Impacto estimado na cota parte do Salário Educação municipal: redução de 10% a 15%. 

 

Impacto da redução da Cota-Parte do Salário Educação  referente a março a junho de 2020, foi de         

(- 12,6%). 
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5. Demonstrativo das receitas e despesas com MDE – 3º Bimestre – 2020. 
 

 

6. Fontes de Financiamento -  3° Bimestre 2020 – Matelândia 

 

 
 

 

 

 
 

Até o 3° bimestre a Educação do Município de Matelândia investiu R$ 7.018.399,00, é importante 

destacar que as receitas vinculadas ao FUNDEB, representou 63,6% dos recursos. 
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