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RESUMO  

O presente texto apresenta num estudo sobre o financiamento no âmbito dos Planos 

Municipais de Educação - PME, partindo da contextualização das principais fontes de 

recursos, e das atribuições de cada ente federado no que se refere ao provimento da educação 

pública e gratuita. Com objetivo de conhecer a operacionalização do financiamento da 

educação básica, assim como o alcance dos recursos no âmbito dos municípios, a pesquisa 

realizada compreende um recorte de 21 entes pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul. A 

metodologia utilizada abarca-se em pesquisa documental, a partir de base de dados do 

Tribunal de Contas do Estado RS; consultas aos PMEs e mormente nas legislações e 

bibliografias atinentes ao tema. As discussões empreendidas ao longo do presente estudo, 

reforçam a relevância da política redistributiva, enquanto incremento sine qua non ao 

provimento da educação compulsória, todavia, a grande questão que se coloca é justamente 

aos limites impostos pela própria lógica que parametriza tal política. 
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INTRODUÇÃO 

O texto parte da contextualização acerca das principais fontes de recursos vinculados à 

educação no âmbito da Constituição Federal de 1988, adentrando nos aspectos que reafirmam 

o financiamento da educação como elemento estruturante das políticas educacionais, 

mormente, materializador do direito à educação pública, gratuita e de qualidade, por sua vez, 

respaldado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB vigente. 

Nesse sentido, antes de entrar especificamente nos Planos Municipais de Educação – 

PME, o estudo faz uma breve menção ao arcabouço legal que precede e ao mesmo tempo 

embasa tais documentos.  

Abordar o tema financiamento da educação é adentrar em uma seara de discussões 

relevantes e que perpassam pela atenção da agenda educacional contemporânea. Não obstante, 
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a exequibilidade de boa parte das Metas e estratégias do atual Plano Nacional de Educação –

PNE (Lei 13005/2014), condiciona-se ao incremento de recursos, em atenção às perspectivas 

de ampliação do acesso e da permanência na escola, pautada por indicadores de qualidade.  

Com o advento da Constituição Federal (CF), de 1988, aspectos relativos aos direitos 

sociais ganham relevo, dentre outros tantos, o direito a educação, conforme preceitua o artigo 

6° corroborado pelo artigo 205, cujo caput delibera “a educação como direito de todos e dever 

do Estado e da família”, (BRASIL, 2016).  

 O dever do Estado com a educação explicita-se na sua responsabilidade em garantir as 

condições de acesso, permanência e manutenção necessárias ao desenvolvimento do ensino, 

principalmente, no que se refere às diferentes modalidades que estão no bojo da educação 

básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio, como também, 

oportunizar acesso aos níveis superiores de ensino (CF de 1988, art. 208). 

No tocante ao financiamento do ensino oferecido pelo Estado, o artigo 212 da 

CF/1988 aponta seu papel como provedor do direito a esse acesso. 

 
A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 2014). 

 

Nessa direção, as vinculações constitucionais, apontam a origem dos recursos, 

basicamente oriunda dos tributos, que, muito embora envolvam as três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal).  

 Como fonte adicional de recursos ao financiamento educacional, o Salário Educação 

configura-se com base na alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas, 

(CF/1988, art. 212 § 5º) logo não está compreendido como recurso público, mas como um 

percentual de participação de recursos da iniciativa privada, que somam-se às fontes 

convencionais de recursos para o financiamento da educação básica. 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LEI 9394/96, art. 68), corrobora a previsão 

constitucional, reafirmando a origem dos recursos destinados à educação.  

Nessa direção, as políticas de financiamento, cumprem a função de operacionalizar os 

recursos emergidos de tais vinculações. Dentre as principais políticas de Fundos de 

financiamento (extinto)Fundef e atual Fundeb e os programas e ações do FNDE. 



O FNDE operacionaliza a distribuição dos recursos em prol das respectivas 

redes/sistemas de ensino dos entes subnacionais, viabilizados por meio de “três tipos de ações 

de assistência financeira: a direta, a automática e voluntária” (CRUZ, 2012, p. 5).   

Notadamente as políticas de fundo, tanto o extinto Fundef (Lei 9424/1997), e atual 

Fundeb (Lei 11.494/2007) redesenharam a ‘dinâmica’ de financiamento do ensino 

compulsório, assim como as perspectivas de acesso e de valorização dos profissionais da 

educação. Uma vez que, o advento dos fundos contábeis, inaugurou a distribuição dos 

recursos constitucionalmente vinculados à educação em uma perspectiva ‘redistribuição 

equilibrada’, para tanto, de acordo com o número de matrículas e a atuação prioritária de cada 

ente federativo.  

O Fundeb, surge na esteira das mudanças necessárias ao aprimoramento do extinto 

Fundef (COSTA, 2015), configurando-se em um fundo contábil, de âmbito estadual, formado 

a partir da retenção de impostos e transferências envolvendo as três esferas de governo. Ele é 

composto por vinte pontos percentuais referentes aos seguintes impostos: ICMS; FPE e 

FPM; IPI-exp; LC nº 87/1996 - (Lei Kandir); ITR; IPVA, e, ITCMD. Havendo ainda a 

possibilidade de Complementação de recursos da União, aos entes cuja determinada UF, o 

valor aluno/ano local fique abaixo do Valor Aluno mínimo definido em âmbito nacional 

(BRASIL, Lei 11.494/07 art. 4°).  

Não obstante, o Fundeb, a priori, corresponde a 80% da vinculação obrigatória a que 

estados e municípios estão constitucionalmente obrigados a aplicar na manutenção e 

desenvolvimento do ensino – MDE, (considerando a proporção [20%], correspondente a 

retenção para a composição desse Fundo em relação à vinculação constitucional mínima de 

25%). 

A relevância em falar do Fundeb, justifica-se tanto por ser a principal política 

fomentadora do desenvolvimento da educação básica, quanto por suas nuanças estarem 

imbricadas ao desenvolvimento dos Planos Nacional, Estaduais, e Municipais de Educação, 

de onde emergem expectativas, desafios intrinsecamente relacionados à consecução das 

diretrizes, metas e estratégias. 

No âmbito da CF de 1988, art. art. 214 delibera que o objetivo do PNE é articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração a partir da definição de diretrizes, 

metas e estratégias tendo em vista a garantir a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

todos os níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas das diferentes esferas 

(BRASIL, CF 1988). 



No âmbito da LDB (Lei 9394/1996) – a incumbência dos entes federados no que se 

refere ao PNE configura-se da seguinte forma:  a União deve elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Art. 9º); os 

Estados devem elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos 

seus Municípios; (art. 10). Já os Municípios devem organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados (art. 11). 

Constata-se para a perspectiva de integração do sistema nacional de ensino; assim 

como expectativa de apoio para consecução das metas. Por outra parte, observa-se a relação 

verticalizada a que estão submetidos os entes subnacionais. Mais precisamente em relação aos 

municípios, quais as possibilidades destes assumir compromissos, emprenhar esforços, 

ampliar o atendimento e a qualidade de seus sistemas de ensino? Que mecanismos a 

legislação oferece para, a partir, do ente federativo local dar conta das proposições pela 

Norma Geral?  

No âmbito da PNE versa que os Estados, o DF e os Municípios deverão elaborar ou 

adequar seus respectivos Planos de acordo com a Norma geral vigente (BRASIL, (Lei 

13005/2014) o art. 8°). 

O objetivo não é responder diretamente as questões levantadas acima, mas apresentar 

elementos que contribuam para reflexão acerca da consecução das metas propostas para a 

educação, cotejadas pela capacidade dos entes municipais em dar vazão a suas demandas 

educacionais frente a legislação local e geral. 

Nessa direção, a presente pesquisa abrange um conjunto de 21 municípios, do estado 

do Rio Grande do Sul, os quais congregam o Conselho Regional de Desenvolvimento da 

Região da Produção – COREDE Produção, (cujo panorama do financiamento será 

apresentado na Tabela3 2). Assim, a primeira análise versa sobre os Planos Municipais de 

educação delimitada a Meta de financiamento; e a segunda sobre a operacionalização 

principais recursos vinculados a educação.   

 

O financiamento no âmbito dos planos municipais de educação 
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 Ao considerar que a elaboração dos PME coloca em curso uma serie de metas, que em 

consonância com arcabouço normativo, objetivam a priori o desenvolvimento da educação em 

âmbito local, a partir das prerrogativas de autonomia concernente a cada ente federado.  

Vale ressaltar que a autonomia traduz em um importante instrumento, que todavia 

prescinde de aspectos que fogem as capacidades dos entes, uma vez que imbricam-se, tais 

aspectos ao regime de colaboração com as demais esferas administrativas (estados e União).  

O financiamento da educação no âmbito das leis municipais (PME), traduzem alguns 

reflexos que imbricam o binômio autonomia-dependência afeitos aos entes subnacionais.  

Nesse sentido, a análise preliminar dos 21 Planos Municipais de Educação (tabela 14), 

aponta nas Metas e estratégias para o financiamento da educação local a recorrência de que se 

agrupam em cinco grandes categorias, conforme disposto na tabela 01. 

 

Tabela 01 –Categorias recorrentes na análise das metas e estratégias dos PME 
PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

METAS E ESTRATÉGIAS PARA O FINANCIAMENTO 
Categorias recorrentes  

Contribuir/Garantir/Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, 
o patamar de 7% do PIB do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB 
ao final do decênio. 
Fortalecer/aprimorar os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle social. 
Reivindicar/Buscar/Implementar, junto à União complementação de recursos que assegurem o Piso 
Salarial docente, a manutenção e o CAQi e CAQ. 
Apoiar/garantir a regulamentação do parágrafo único do art. 23 da CF tendo em vista equilíbrio no 
regime de colaboração 
Aprimorar a legislação local e buscar parcerias para otimizar a alocação de orçamentos/recursos/estruturas 
para desenvolvimento da educação por meio de projetos. 
 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de pesquisas em: < http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao > 

  

 Observa-se a partir do agrupamento das metas e estratégias que mais apareceram ao 

longo das pesquisas acerca da Meta 20 de cada um dos Planos: uma reiteração ou 

embasamento na Meta 20 do Plano Nacional de Educação. O que pode remeter a uma 

ausência de clareza acerca de quem tem a responsabilidade de implementar essa meta.  

O segundo aspecto refere-se ao aprimoramento e fortalecimento da transparência e 

controle social dos recursos da educação. Situação que revela a preocupação dos entes em no 

que se refere a utilização correta do dinheiro público, e por sua vez potencializando o alcance 

dos recursos disponibilizados/existentes. 

A terceira categoria recorrente refere-se ao CAQi e ao CAQ, cuja implementação 

depende muito mais da União do que dos municípios. Reivindicar é o que lhes resta, uma vez 
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que tal parâmetro de financiamento redefiniria o papel da União no provimento da educação 

básica. 

A quarta categoria refere-se a regulamentação do parágrafo único do art. 23 da CF 

tendo em vista equilíbrio no regime de colaboração. Trata-se de uma reivindicação antiga dos 

entes subnacionais imbricado em interesses políticos que perpassam o governo central 

(União). 

A quinta categoria refere-se ao anseio dos municípios pelo aprimoramento das 

legislações locais e busca de parcerias, tendo em vista otimizar a alocação de 

orçamentos/recursos/estruturas para desenvolvimento da educação.  

 Diante do exposto percebe-se as ínfimas possibilidades dos municípios atenderem as 

próprias legislações, afora aprimorar o controle social, e aprimorar as legislações locais, não 

há possibilidade concreta de recursos novos para o pleno desenvolvimento dos Planos 

municipais em sua totalidade, uma vez que as metas estratégias mais significativas, que 

consubstanciam recursos, dependem única e exclusivamente da aprovação e implementação 

da União.  

A seguir, na tabela 02 será apresentado um mapeamento do Fundeb, no âmbito dos 

mesmos municípios. 

 

Tabela 2 – Mapeamento do Fundeb 
 Mapeamento do FUNDEB  

NOS MUNICÍPIOS COREDE PRODUÇÃO (ano base 2015) 
 
 

 
Municípios 

 
 
 

FUNDEB 

 
 

Aplicação 
% 

MDE+ 
FUNDEB 

 
 

Gasto Total 
com Ensino 

(MDE+ 
FUNDEB) 

 
 

Fundeb 
em 

relação 
ao MDE 

CONTRIBUIÇÃO 
(Valores retidos 

das transferências)  

RETORNO PERDA/GANHO 
(contribuição – 

Retorno) 
  
Almirante 
Tamandaré do Sul 

2.108.763,94 672.266,27 -1.436.497,67 % 31,65 3.663.202,67 63,1% 

Camargo 2.322.315,25 647.780,32 -1.674.534,93 % 27,17 3.397.719,15 73,6% 
Carazinho 14.805.913,89 19.780.132,85 +4.974.218,96 % 26,79 25.709.975,34 74,6% 
Casca 3.387.821,65 2.0711.87,72 -1.316.633,93 % 27,29 5.579.474,34 73,2% 
Ciríaco 2.274.231,84 941.451,57 -1.332.780,27 % 29,93 3.671.500,16 66,8% 
Coqueiros do Sul 2.065.889,37 851.860,49 -1.214.028,88 % 29,78 3.345.313,73 67,1% 
Coxilha 2.568.898,16 1.762.525,27 -806.372,89 % 28,39 3.857.873,70 70,4% 
David Canabarro 2.227.847,69 730.214,4 -1.497.633,29 % 32,57 3.954.769,37 61,4% 
Ernestina 2.095.714,88 1.203.994,09 -891.720,79 % 32,97 3.741.448,63 60,6% 
Gentil 1.944.300,53 711.215,91 -1.233.084,62 % 28,86 2.978.762,99 69,3% 
Marau 12.683.852,23 18.310.883,99 +5.627.031,76 % 26,90 21.304.526,45 74,3% 
Mato Castelhano 2.001.449,51 567.413,67 -1.434.035,84 % 37,24 4.012.501,96 53,7% 
Muliterno 1.744.198,57 331.789,07 -1.412.409,50 % 27,20 2.567.811,42 73,5% 
Nova Alvorada 2.474.805,58 1.069.035,36 -1.405.770,22 % 28,71 3.863.748,87 69,6% 
Passo Fundo 36.591.370,23 57.956.066,36 +21.364.696,13 % 35,15 102.311.300,91 56.8% 
Pontão 2.687.172,49 2.173.011,56 -514.160,93 % 31,16 4.408.838,46 64,1% 
Santo Antônio do 
Palma 

2.168.168,20 682.865,72 -1.485.302,48 % 28,59 3.296.619,96 69,9% 

Santo Antônio do 1.991.500,07 953.455,66 -1.038.044,41 % 27,89 3.112.966,19 71,7% 



Planalto 
São Domingos do 
Sul 

1.962.797,78 398.456,73 -1.564.341,05 % 28,06 2.985.769,84 71,2% 

Vanini 1.935.451,70 635.173,33 -1.300.278,37 % 33,18 3.417.419,24 60,2% 
Vila Maria 2.761.014,65 1.329.197,83 -1.431.816,82 % 29,54 4.417.620,06 67,7% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Tribunal de Contas do Estado do RS/2016. 

  

Partindo dos dados que compõe a tabela 1 supra apresentada, a partir desse recorte de 

21 municípios, observa-se que o “desenho” do financiamento da educação básica, remete a 

interessantes reflexões acerca da dinâmica que, em última instância, consubstancia o acesso à 

escola. 

 Nessa direção, a tabela 2 evidencia (e não deixa de materializar), o desenho da política 

financiamento, cuja operacionalização (composição/redistribuição) é baseada em perdas e 

ganhos entre os entes de uma mesma UF (COSTA, 2015). De acordo com os parâmetros 

definidos pela Lei 11.494/2007 (estimativa de receitas, quantitativo de matriculas, valor 

aluno, fatores de ponderação, atuação prioritária de cada ente), podem ocorrer ganhos ou 

perdas.    

 O breve cenário, seguramente reflete a realidade dos entes municipais a priori 

beneficiados pela ‘dinâmica’ da atual política redistributiva, não deixando de fomentar 

algumas reflexões acerca da relevância desses recursos ‘adicionais’, como também as 

fragilidades desse sistema de financiamento, já que constitui-se um grau de dependência dos 

recursos, oriundos das perdas de outros entes. A grande questão que fica é: diante desse 

cenário, como os municípios conseguirão dar vazão as suas próprias proposições legais? 

Conforme Castro (2011, p. 32), a norma legal estabelece que o financiamento da 

educação se dá em regime de colaboração entre os entes, sendo que o esforço fiscal, a 

capacidade de arrecadação de cada esfera influencia nesse processo. Não obstante, quanto 

mais capacidade fiscal tiver um ente, menor vai ser seu grau de dependência, seja em relação 

a complementação da União, seja em relação aos recursos adicionais auferidos da política 

redistributiva.  

   

Considerações finais 

A pesquisa realizada no âmbito dos 21 municípios aponta para um cenário de 

relevância dos recursos emergidos da política redistributiva do Fundeb, todavia expõe 

algumas fragilidades de uma dinâmica de financiamento pautada por perdas e ganhos entre os 

entes, situação que expõe, tanto a falta de perspectivas de recursos novos, quanto a limitação 

no que se refere a capacidade de atendimento e ampliação das redes/sistemas de ensino. 

Contraditoriamente arcabouço normativo, prevê um processo educativo legalmente assentado 



no tripé acesso-qualidade-equidade, mas não se observa esforços concretos e conjuntos 

(regulamentados), para que tal realidade mude.  
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