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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020



FUNDEB PERMANENTE

Altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota
municipal do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), para disciplinar a disponibilização
de dados contábeis pelos entes federados, para tratar do planejamento na
ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb); altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; e dá outras providências.



Repartição cota-parte ICMS

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 158: Pertencem aos Municípios:
...........................................................................................................

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 

mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor 
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei 
estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) 
pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados 
de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível 
socioeconômico dos educandos.“

Art. 3º Os Estados terão prazo de 2 (dois) anos,........., para aprovar lei estadual 
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.



FUNDO PERMANENTE

"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão
parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à
remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes
disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito
Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão
constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os
incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos
II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do
caput do art. 159 desta Constituição;



FUNDO PERMANENTE

"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a

que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na
educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes
disposições:

.............
III - os recursos referidos no inciso II do caput deste artigo serão

distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao
número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica
presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação
prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta
Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea "a" do inciso
X do caput e no § 2º deste artigo;

IV - a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o
inciso II do caput deste artigo;



• Composição
– 20% Impostos

• IPI-Exp.
• ICMS – deson.
• ICMS – Estadual
• ITCMD
• IPVA
• ITR
• IPTU
• ITBI
• IRRF
• ISS

– 20% Transferências
• FPM
• FPE

– Complemento da União
Valor anual por aluno (VAAF) não
alcançar o mínimo definido nacionalmente

Novo FUNDEB
20% dos impostos e 

Transferências do
Estado e  dos Municípios

Proporcional ao 
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1 Conta
Estadual
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399 Contas
dos Municípios

FUNDEB

Complemento da
União
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Composição do Novo FUNDEB – Inciso I ........

Distribuição



Complementação da União – 23%
"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos

....................seguintes disposições:

V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo,
23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso II
do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma:

a) 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos termos do
inciso III do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;

b) no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital,
sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), referido no inciso VI do caput
deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;

c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes
públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em
lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e
melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do
sistema nacional de avaliação da educação básica;



Complementação da União  - 23% 
"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos

....................seguintes disposições:

V - ..................................................., distribuída da seguinte forma:

a) 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do
Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos termos do
inciso III do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;

b) no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos
percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital,
sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), referido no inciso VI do caput
deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente;

 50% será destinado á educação infantil
 15% será destinado para despesa de capital



Complementação da União  - 23% 
"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos

....................seguintes disposições:

V -...................
c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes

públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em
lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e
melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do
sistema nacional de avaliação da educação básica;

VI - o VAAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do
caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso II do caput
deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à
educação, observado o disposto no § 1º e consideradas as matrículas nos
termos do inciso III do caput deste artigo;



Aplicação dos recursos do Fundeb

"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos

....................seguintes disposições:

XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo
referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a
alínea "c" do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos
profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação
aos recursos previstos na alínea "b" do inciso V do caput deste artigo, o
percentual mínimo de 15% (quinze por cento) para despesas de capital;

XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério da educação básica pública;



Aplicação dos recursos do Fundeb

"Art. 60. A complementação da União referida no inciso IV do caput do
art. 212- A da Constituição Federal será implementada progressivamente até
alcançar a proporção estabelecida no inciso V do caput do mesmo artigo, a
partir de 1º de janeiro de 2021, nos seguintes valores mínimos:

I - 12% (doze por cento), no primeiro ano;
II - 15% (quinze por cento), no segundo ano;
III - 17% (dezessete por cento), no terceiro ano;
IV - 19% (dezenove por cento), no quarto ano;
V - 21% (vinte e um por cento), no quinto ano;
VI - 23% (vinte e três por cento), no sexto ano.

§ 1º A parcela da complementação de que trata a alínea "b" do
inciso V do caput do art. 212-A da Constituição Federal observará, no
mínimo, os seguintes valores:

I - 2 (dois) pontos percentuais, no primeiro ano;
II - 5 (cinco) pontos percentuais, no segundo ano;
III - 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos percentuais, no

terceiro ano;
IV - 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no quarto ano;
V - 9 (nove) pontos percentuais, no quinto ano;
VI - 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no sexto ano.



Aplicação dos recursos do Fundeb

“Art. 60. A complementação da União referida no inciso IV do caput do art. 212-
A da Constituição Federal será implementada progressivamente até alcançar a proporção
estabelecida no inciso V do caput do mesmo artigo, a partir de 1º de janeiro de 2021, nos
seguintes valores mínimos:

§ 2º A parcela da complementação de que trata a alínea "c" do inciso V do
caput do art. 212-A da Constituição Federal observará os seguintes valores:

I - 0,75 (setenta e cinco centésimos) ponto percentual, no terceiro ano;
II - 1,5 (um inteiro e cinco décimos) ponto percentual, no quarto ano;
III - 2 (dois) pontos percentuais, no quinto ano;
IV - 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, no sexto ano.“

"Art. 60-A. Os critérios de distribuição da complementação da União e dos
fundos a que se refere o inciso I do caput do art. 212-A da Constituição Federal serão
revistos em seu sexto ano de vigência e, a partir dessa primeira revisão,
periodicamente, a cada 10 (dez) anos."



Padrão de Qualidade

"Art. 211. ..............................................................................................................

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a
universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. ........................................

§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão ação
redistributiva em relação a suas escolas.

§ 7º O padrão mínimo de qualidade de que trata o § 1º deste artigo considerará
as condições adequadas de oferta e terá como referência o Custo Aluno Qualidade
(CAQ), pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar,
conforme o parágrafo único do art. 23 desta Constituição."



Regulamentação do Fundeb



Regulamentação do Fundeb



Regulamentação do Fundeb







Em 2019 tivemos 186 municípios (46,6%) tiveram o retorno do FUNDEB, maior do 
que a receita destinada ao Fundo (GANHARAM). Os 186 municípios ganharam um 
total de R$ 1,478 bilhões. Abaixo os 20 municípios que mais ganharam em 2019.



Em 2019 tivemos 213 municípios (53,4%) tiveram o retorno do FUNDEB, menor do 
que a receita destinada ao Fundo (PERDERAM). Os 213 municípios perderam um 
total de R$ 260 milhões. Abaixo os 20 municípios que mais perderam em 2019.
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