
PONTOS BÁSICOS DA 

EC 108/2020 E 

LEI Nº 14.113/2020 



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020 

ART. 158 – PARÁGRAFO ÚNICO

 Dispõe sobre a distribuição do ICMS devido aos Municípios, correspondente a 25% e dividindo este 
percentual em 75% e 25%, no texto original.

 Estes percentuais foram alterados para 65% e 35%.

 Em relação aos 35%, é obrigatória a distribuição de, no mínimo, 10%, conforme dispuser a lei estadual, 
com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, 
considerado o nível socioeconômico dos educandos

 Objetivo: Redução das desigualdades ou aumento da equidade entre os alunos

 OBSERVAÇÃO: Aplicação somente a partir de 2023, pois há necessidade de aprovação de uma lei 
estadual até o final de 2022.



Art.211 - Parágrafos 4º e 7º 

 § 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.

 § 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 parágrafo único do art.
23.

 OBS. Necessidade de lei complementar da União, em cooperação com
Estados e Municípios, para definir o CAQ.



ART. 212

 Dispõe sobre os percentuais mínimos da receita a serem aplicados na

educação, ou seja, a União 18% e os Distrito Federal, Estados e

Municípios 25%

 OBS. Não houve alteração destes percentuais, porém foram

acrescentados os §§ 7º, 8º e 9º.



 § 7º É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos §§ 5º e 6º deste artigo

(salário-educação) para pagamento de aposentadorias e pensões.

 § 8º Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos

os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso II do caput do art.

212-A (composição do Fundeb) de modo que resultem recursos vinculados à

manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados

aos fundos de que trata o art. 212 desta Constituição, em aplicações

equivalentes às anteriormente praticadas.

 § 9º A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das

despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal (Lei do

Fundeb ?)



Art. 212-A 

Artigo incluído na Emenda Constitucional 

 Dispõe sobre a composição do Fundeb, as complementações, agora ampliadas

para 23%

 Indica as bases para as complementações:

 VAAF – Valor anual por aluno  (10%)

 VAAT  - Valor anual total por aluno  (10,5%)

 VAAR   - Condicionadas à melhoria de gestão (2,5%  

 No cálculo do VAAT são incluídos todos os recursos aplicados na educação e não

apenas o Fundeb

 § 3 º Será destinada à educação infantil a proporção e 50% dos recursos globais a

que se refere a alínea “b” do inciso V do caput deste artigo (complementação de

10,5%) , nos termos da lei.

 OBS: Necessidade de uma lei (federal?) para regulamentar este dispositivo. 



DISPOSIÇÕES  FINAIS   E   TRANSITÓRIAS 

 Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério

 Implantação imediata do VAAF (10% da complementação já a partir de
2021)

 Implantação progressiva do  VAAT, durante 6 anos, ou seja: 

 Iniciando já em 2021  com 2%  e aumentado até alcançar 10,5%  em 2026  

 Implantação progressiva do VAAR , durante 4 anos, ou seja:

 Iniciando em 2021 com 0,75%  e aumentando até alcançar 2,5% em 2026

 Revisão dos critérios de distribuição da complementação da União aos fundos
no sexto ano de vigência (2026) e, após, a cada 10 anos



LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020 
 I -TOTAL DE RECURSOS À EDUCAÇÃO AOS MUNICÍPIOS

 Transferências automáticas

 Recursos  do  Fundeb

 5% dos impostos que compõem o Fundeb

 25% dos  impostos municipais - IPTU,  ITBI,  ISS  e  

 IR dos servidores municipais

 Dívida ativa dos impostos municipais

 Complementação da União – VAAF, VAAT e VAAR

 Salário-educação 

 Parcela da participação do petróleo e gás natural 

 Transferência decorrentes de programas federais 



2 - Programas com transferências automáticas  

 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE

 Programa Estadual de Transporte Escolar  - PETE

 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE

 3 - Programas com transferências voluntárias  

 Programa de Ações Articuladas – PAR 

 Outros programas  federais ou estaduais 



II - COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 

(Fundo Contábil Estadual) 

20% dos seguintes impostos transferidos

 Fundo de Participação  dos Estados  - FPE 

 Fundo de Participação dos Municípios – FPM 

 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS

 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD

 Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA 

 Parcela do Imposto Territorial Rural – ITR

 Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (exportação) 

 Parcela do ICMS devida aos Estados – Lei Kandir

 Receita da dívida  ativa tributária 



III – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO

 Complementação VAAF – Valor anual por aluno 

 Percentual de 10%   (imediatamente)

 A distribuição será aos Estados cujo valor  mínimo do Fundeb por 
aluno não alcançar o valor anual mínimo estabelecido nacionalmente. 

 Valor anual mínimo por aluno – VAAF-MIN

 Neste valor inclui-se unicamente os recursos do Fundeb estadual em 
relação aos alunos matriculados no Estado 



2 – Complementação VAAT  - Valor anual total por aluno 

 Percentual de 10,5%    - Escalonado em 6   anos        

 Serão consideradas as redes de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

 O valor do VAAT-MIN é o valor mínimo total anual por aluno definido nacionalmente

 O valor do VAAT é calculado em cada rede de ensino pela somatória de todos os
recursos aplicados na educação municipal, isto é:

 Receita do Fundeb

 Complementação VAAF  +  VAAR 

 5% dos impostos que compõem o Fundeb

 25% dos impostos municipais 

 Salário-educação

 Parcela da participação na exploração do petróleo e gás natural 

 Transferências efetuadas pelo Ministério de Educação



 No cálculo para distribuição a cada rede de ensino será considerado, também,
além dos número de alunos matriculados,

 o nível sócio-econômico dos educandos 

 os indicadores de disponibilidade dos recursos vinculados à educação de cada
ente federado

 os indicadores de utilização potencial de arrecadação tributária de cada entre
federado

 O cálculo é complexo e sua fórmula está definida no Anexo da Lei. 

 50% DESTA COMPLEMENTAÇÃO DEVERÁ SER APLICADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL



3 - COMPLEMENTAÇÃO VAAR 

 Percentual de 2,5%  - escalonado em 4 anos 

 Esta complementação será distribuída às redes de ensino (estadual, distrital e

municipal) com base nas seguintes condicionalidades:

 provimento de cargo ou função de direção de escola com prévia avaliação de mérito e

desempenho

 participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar na avaliação nacional

 redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos

exames nacionais

 regime de colaboração entre Estado e Municípios formalizado na legislação estadual

 referências curriculares alinhadas à Base Nacional Comum Curricular    



4 - OBSERVAÇÕES SOBRE AS COMPLEMENTAÇÕES

A metodologia do cálculo das complementações levará em consideração:

 o nível e o avanço, com maior peso para os avanços dos resultados médios dos 

estudantes nos exames de avaliação nacional 

 as taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede de ensino

 as taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica 

presencial, de modo a captar o índice de evasão escolar

 Os exames de avaliação em nível nacional  considerarão em seu cálculo a 

proporção de estudantes com resultados abaixo do nível adequado, as 

desigualdades de resultados em relação ao nível socioeconômico e de raça e 

dos estudantes com deficiência.



5 - PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 O Poder Executivo federal publicará, até a data de 31 de dezembro: 

 a estimativa da receita total dos Fundos

 a estimativa do valor da complementação da União

 a estimativa dos valores anuais por aluno (VAAF) no âmbito do Distrito Federal

e de cada Estado

 a estimativa do valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido

nacionalmente e correspondente distribuição de recursos da complementação

VAAF às redes de ensino



 os valores totais por aluno (VAAT) no âmbito das redes de ensino anteriormente à 

complementação VAAT 

 a estimativa do valor total mínimo por aluno (VAAT-MIN) definido nacionalmente e 

correspondente à distribuição de recursos da complementação VAAT às redes de 

ensino

 as redes de ensino beneficiadas com a complementação VAAR e respectivos valores



6 - ATUALIZAÇÃO DAS ESTIMATIVAS E REPASSES (VAAT) 

 A partir de 31 de dezembro as estimativas serão atualizadas a cada 4(quatro)

meses ao longo do exercício

 O cronograma de distribuição das complementações contemplará:

 pagamentos mensais de, no mínimo, 5% da complementação anual a serem

realizados até o último dia útil de cada mês

 assegurado o repasse de 45% até 31 de julho

 assegurado o repasse de 85% até 31 de dezembro 

 até 31 de janeiro do ano seguinte o repasse de 100% 



IV – DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS CONVENIADAS

 Para instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos: 

 que oferecem a educação infantil para crianças de zero e três anos de idade  
(creche)

 que oferecem a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade 

 que oferecem a educação de campo reconhecidas como centros familiares de 
educação por alternância 

 que oferecem educação especial, com atividade exclusiva nesta área de ensino

 que oferecem cursos técnicos de nível médio articulada (integrada ou concomitante)

 OBS. É permitida a contagem recíproca da matricula em escola de educação especial 
e no ensino regular de outra instituição em contra-turno

 Os profissionais do magistério cedidos a instituição conveniada serão considerados 
como em efetivo exercício para efeito do percentual de 70% 



V - COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL 

Fica mantida a Comissão Intergovernamental no âmbito do Ministério de Educação, já criada deste
junho de 2007 através da lei anterior do Fundeb

Composição:

 5 representantes  do Ministério da Educação, incluídos 1 representante do Inep e 1 do FNDE 

 5 representantes dos Secretários Estaduais de Educação, sendo 1 de cada uma das regiões 

 5 representantes dos Secretários Municipais de Educação, sendo 1 de cada uma das regiões 

OBSERVAÇÕES:

 A Comissão Intergovernamental exercerá suas competências em observância às garantias
estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do art. 208 da CF/88 e as metas do Plano Nacional de Educação

 A Comissão deverá publicar relatório detalhado com a memória de cálculo sobre os custos médios,
as fontes dos indicadores utilizados e as razões que levaram à definição das ponderações



VI – TRANSFERÊNCIA E GESTÃO DOS RECURSOS 

 Os recursos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras à Caixa

Econômica Federal e/ou ao Banco do Brasil que providenciará a distribuição

aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios

 Os recursos serão repassados às contas únicas e específicas de cada Estado e

Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, vedada a transferência para

outras contas



A instituição financeira disponibilizará permanentemente em sitio da internet

disponível ao público e em formato aberto e legível os extratos bancários

referentes à conta do Fundo, incluindo informações sobre:

 Movimentação

 Responsável legal 

 Data de abertura 

 Agência e número da conta 

 Deverão ser disponibilizados também nos sítios da internet, dados acerca do

recebimento e da aplicação dos recursos

 Os recursos cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 dias deverão ser

aplicações em operações financeiras



VII  - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

 1 - Os recursos do Fundo somente poderão ser utilizados em despesas de

manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 70 da Lei nº

9.394/96

 2 – A aplicação dos recursos contemplará a ação redistributiva dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios em relação a suas escolas

 3 – Até 10% dos recursos do Fundo (saldo financeiro) poderão ser utilizadas no

primeiro quadrimestre do exercício subsequente, mediante abertura de

crédito adicional

 4 – Excluído o salário-educação, proporção não inferior a 70% dos recursos

anuais totais dos Fundos será destinada à remuneração dos profissionais da

educação básica em efetivo exercício



5 – Incluem-se no conceito de profissionais da educação:

 Professores em função docente

 Professores em função de suporte pedagógico 

 Trabalhadores com curso técnico ou superior em educação 

 Psicólogos e Assistentes Sociais com lotação na educação 

 6 – Percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação VAAT deverá ser aplicado 

em cada rede de ensino, em despesas de capital 

 7 – Percentual mínimo de 50% da complementação VAAT deverá ser destinada à educação 

infantil 



 8 – A aplicação dos percentuais mínimos à educação infantil dependerá de

indicadores aos Municípios beneficiados com a complementação VAAT, que

levará em consideração:

 O déficit da cobertura, considerada a oferta e a demanda anual do ensino

 A vulnerabilidade socioeconômica da população a ser atendida  

 9 – É vedada a utilização dos recursos do Fundo para:

 Financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e

desenvolvimento da educação básica

 Pagamento de aposentadoria e pensões 

 Garantia ou contrapartida em operações e crédito que não se destinem em

programas de manutenção e desenvolvimento da educação



VIII  - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

A fiscalização e o controle da utilização dos Fundos será realizada:

 1 – Pelos órgãos de controle interno da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios

 2 – Pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, quando houver

 3 – Pelo Tribunal de Contas da União, especialmente m relação às

complementações

 4 – Pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos

Fundos

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos

Fundos conforme procedimentos definidos pelos Tribunais de Contas respectivos



IX - REGISTRO DE DADOS CONTÁBEIS 

ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS 

 Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados ficará
permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis bem como aos órgãos de controle
interno e deverá e ser-lhes dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico

 O cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos nas esferas estadual, distrital e
municipal será realizado por meio de registro bimensal em sistema de informações sobre
orçamentos públicos em educação mantido pelo MEC

IMPORTANTE: A ausência do registro das informações no prazo de 30 dias após o encerramento do
bimestre, ocasionará a suspensão das transferências voluntárias e da contratação de operações de
crédito

O sistema de informações deverá observar os padrões de interoperabilidade e integração de dados
com os demais sistemas eletrônicos e dados contábeis, orçamentários e fiscais no âmbito e devem
garantir o acesso irrestrito aos dados.



X – APOIO TÉCNICO E AVALIAÇÃO 

O Ministério da Educação atuará:

 1 – no apoio técnico para os procedimentos e critérios de aplicação dos recursos dos Fundos

 2 – na coordenação de esforços sobre a operacionalização dos conselhos e para a elaboração de
matérias e guias de apoio

 3 – na divulgação de orientações sobre a operacionalidade dos Fundos 

 4 - na realização de estudos técnicos com vistas à definição do valor referencial

anual por aluno de modo que assegure a qualidade de ensino

 5 – no monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos por meio do sistema de informações
orçamentárias e financeiras



 6 - na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta Lei, com

vistas à adoção de medidas corretivas, sendo a primeira até ao final de 2022

 7 – na expedição de normas para orientar e estipular a realização de pesquisas

até o final de 2022

O INEP  REALIZARÁ A CADA 2 ANOS:

 1 – a avaliação dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores

educacionais e da ampliação do atendimento

 2 – estudos para avaliação da eficiência, da eficácia e das efetividade na

aplicação dos recursos do Fundo



XI – DISPOSIÇÕES  TRANSITÓRIAS 

A complementação da União aumentará dos atuais 10% do Fundeb para 23% no

prazo de 6 anos, da seguinte forma:

 12% no ano de 2021

 15% no ano de 2022 

 17% no ano de 2023

 19% no ano de 2024

 21% no ano de 2025

 23% no ano de 2026 



Em relação à complementação VAAF permanece os atuais 10%

Em relação à complementação VAAT, de 10,5% os percentuais, a partir de 

2021, são:

 2% no ano de 2021

 5% no ano de 2022 

 6,25% no ano de 2023

 7,5% no ano de 2024

 9% no ano de 2025

 10,5% no ano de 2026 



Em relação à complementação VAAR, de 2,5% os percentuais, a partir de

2021, são:

 0,75% no ano de 2023

 1,5% no ano de 2024 

 2% no ano de 2025

 2,5% no ano de 2026



IMPORTANTE:

 Somente serão habilitados a receberem a complementação VAAT os Municípios

que disponibilizarem os dados contábeis, orçamentários e fiscais nos termos

do art. 163-A da Constituição Federal e do art. 38 desta Lei

 Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais,

conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central

e contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a

comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser

divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.



Lei do Fundeb Art. 38 

Art. 38. A verificação do cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos

do Fundeb, estabelecidos nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal, em

ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, nas esferas estadual,

distrital e municipal, será realizada por meio de registro bimestral das

informações sobre orçamentos públicos em educação, mantido pelo Ministério

da Educação.

§ 1º A ausência de registro de informações de que trata o caput deste artigo, no

prazo de 30(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, ocasionará a

suspensão das transferências voluntárias e da contratação de operações de

crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da

dívida mobiliária, até que a situação de regularize.



 O cronograma mensal de pagamentos da complementação VAAT terá início

em julho, com previsão de pagamento integral até o final do ano.

 Até 30 de junho o Poder Executivo federal publicará as estimativas relativas

à transferência da complementação VAAT para o ano de 2021

Esta Lei será atualizada até 31 de outubro de 2021 em relação à: 

 Diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno 

 Diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno relativas ao nível

socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de

recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária

 Indicador para a educação infantil (aplicação de 50% do VATT)  



PONDERAÇÕES PARA O EXERCÍCIO  DE 2021 

1 – Creche em tempo integral 

Pública.............. 1,30

Conveniada .......1,10

2 – Creche em tempo parcial

Pública.............. 1,20

Conveniada .......0,80

3 – Pré-escola em tempo integral ......... 1.30

4 – Pré-escola em tempo parcial ............1,10

5 – Anos iniciais do ensino fundamental urbano ...1,00 



 6 - Anos iniciais do ensino fundamental do campo .... 1,15

 7 – Anos finais do ensino fundamental urbano ..........1,10 

 8 - Anos finais do ensino fundamental do campo ...... 1,20

 9 – Ensino fundamental de tempo integral .............. 1,30 

 10 – Ensino médio urbano .................................. 1,25 

 11  - Ensino médio do campo .............................. 1,30 

 12 – Ensino médio em tempo integral ...................  1,30 

 13 - Ensino médio articulado à educação integral ..... 1,30 

 14 - Educação especial ...................................... 1,20

 15 – Educação indígena e quilombola .....................1,20 

 16 - Educação de jovens e adultos .........................0,80 

 17 -Formação técnica e profissional .......................1,30 



 Para o exercício de 2021, na distribuição da complementação do VAAT, será

aplicado ao fator de ponderação 1,5 para as creches e pré-escolas integral e

parcial

 Para o ano de 2022 as ponderações deverão ser publicadas até a data de 31 de

outubro de 2021

 No primeiro trimestre de 2021 será mantida a mesma sistemática de repasses

do Fundeb anterior

 A partir de 1º de abril de 2021 a sistemática de distribuição dos recursos

obedecerá aos termos desta Lei

 O ajuste das diferenças do primeiro trimestre será realizado no mês de maio

de 2021

 Os Municípios deverão abrir conta única para o repasse dos recursos dos

Fundos, com a participação obrigatória do titular do órgão da educação

 Eventuais saldos financeiros do ano de 2020 deverão ser transferidos para esta

conta



XII - DISPOSIÇÕES  FINAIS 

 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar no

financiamento da educação básica a melhoria da qualidade de ensino, de

forma garantir padrão mínimo de qualidade

 É assegurada a participação popular e da comunidade educacional no

processo de definição do padrão de qualidade de ensino

 As diferenças e as ponderações aplicáveis nas etapas, modalidades, duração

de jornada e tipos de estabelecimentos de ensino considerarão as condições

adequadas de oferta e terão como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ)



 A União, os Estados e o Distrito Federal desenvolverão, em regime de colaboração, 
políticas  de estímulo à:

 Melhoria da qualidade de ensino

 De acesso e permanência na escola

 Direcionadas à inclusão de crianças e adolescentes em situação de risco social 

 Que cumprem pena no sistema penitenciário e aos que estão cumprindo medidas 
socioeducativas



XIII - EM RELAÇÃO AOS PLANOS DE CARREIRA  DO 

MAGISTÉRIO 

Nos planos de carreira deve ser assegurado:

 Remuneração condigna dos profissionais da educação básica pública 

 Integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola  

 Melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem 

 Medidas de incentivo para que os profissionais mais bem avaliados exerçam suas funções
em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos ou com alunos com deficiência

 Contemplar a capacitação profissional especialmente direcionada à formação continuada com
objetivo de melhoria da qualidade de ensino



XIV  - CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 

MUNICIPAL

1 – COMPOSIÇÃO 

 2(dois) representantes do Poder Executivo Municipal dos quais pelo menos um

da Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente

 1(um) representante dos professores  da rede municipal 

 1(um) representante dos diretores da rede municipal 

 1(um) representante dos servidores técnicos-administrativos da rede

municipal

 2(dois) representantes dos pais dos alunos 

 2(dois) representantes dos alunos, maiores de 16 anos 



INCLUIR, AINDA, QUANDO HOUVER NO MUNICÍPIO:

 1(um) representante do Conselho Municipal de Educação

 1(um) representante do Conselho Tutelar 

 2(dois) representantes de organizações de sociedade civil 

 1(um) representante das escolas indígenas, das escolas de campo e das 

escolas quilombolas 



2 - OBSERVAÇÕES 

 A composição de membros obrigatórios permanece a mesma da lei anterior do

Fundeb

 A inclusão de outros membros manteve o representante do CME e do Conselho

Tutelar, mas acrescentou os outros indicados

 O mandato será de 4(quatro) anos, vedada a recondução para o próximo

mandato e terão início em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do

Prefeito



 Os Municípios deverão disponibilizar na internet informações atualizadas 

sobre a composição e funcionamento do Conselho, incluindo:

 Nome dos conselheiros e do órgão que representam

 Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho

 Ata das reuniões

 Relatórios e pareceres 

 Outros documentos produzidos pelo Conselho

 Os Municípios poderão integrar o Conselho do Fundeb ao Conselho Municipal 

de Educação, na forma de uma Câmara específica 

 Os novos conselhos deverão ser instituídos no prazo de 90 dias  e o primeiro 

mandato extinguir-se-á em data de 31 de dezembro de 2022 
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