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Atraso nos repasses das obras do FNDE 

 
Ao longo do ano de 2020, as prefeituras brasileiras que executam obras do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE têm sofrido com atrasos nos repasses do Governo 
Federal, acarretando a paralisação de diversas creches, quadras e escolas em todo o país. No 
estado do Paraná, estima-se que mais de 160 obras estão sendo impactadas pelo não 
pagamento das parcelas devidas. 
 
Uma das explicações técnicas fornecidas pelo FNDE passa pelo cancelamento dos restos-a-
pagar, em 31/12/2019, atendendo ao Decreto nº 9428 de 24/06/2018, que determinou a 
extinção das parcelas de obras empenhadas e não liquidadas, em exercícios anteriores. A 
solução do problema passa por empenhar novamente as parcelas devidas, utilizando o 
orçamento do ano corrente. 
  
Pode-se imaginar o impacto de tal procedimento nas contas públicas o que afeta inclusive a 
execução de novos termos de compromisso do Plano de Ações Articuladas, já que o Ministério 
da Educação terá que aportar recursos para concluir ações de outros anos.  
 
Com vistas a solucionar parte do projeto, tramita no congresso Nacional o PLN 30/2020 que abre 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder 
Executivo, crédito suplementar para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente. No caso do FNDE, está prevista uma dotação extra de R$ 160 milhões para a ação 
orçamentária denominada 20RP, que contempla iniciativas de infraestrutura do PAR. 
 
A previsão é de que o Projeto de Lei seja votado no dia 9 de novembro de 2020, e sendo 
aprovado, vislumbra-se o pagamento das parcelas pendentes das obras paralisadas e em 
execução até 31 de dezembro. Embora não garanta a solução para todos os problemas da 
educação pública nos municípios brasileiros, certamente aliviará as gestões municipais em final 
de mandato. 
 
Link para consulta: https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-
/materia/145007 
    


