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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00015/2021 
Técnico-Administrativa Extraordinária 

 

 

 

Processo n° 08521/2021 

Município Morrinhos 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – legalidade do pagamento de abono aos profissionais da educação 

básica, utilizando-se saldo remanescente do FUNDEB, no contexto das 

vedações estabelecidas na Lei Complementar nº 173/2020. 

Período de Referência 2021 

Consulente  Joaquim Guilherme Barbosa de Souza 

Cargo Prefeito Municipal 

CPF nº    242.370.601-44 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

 

 

 

CONSULTA. CONHECIMENTO. RESPOSTAS: 1) É POSSÍVEL 
PAGAMENTO DE “ABONO” OU “RATEIO”, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DECORRENTE DE SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DE RECURSOS DOS 70% DO FUNDEB, INSTITUÍDO PELA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020, EXCETO, NO PERÍODO DE 
28/05/2020 A 31/12/2021 PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
173/2020. 2) O SALDO FINANCEIRO ACUMULADO NA CONTA DO 
FUNDEB PODERÁ SER UTILIZADO EM CONFORMIDADE COM 
NECESSIDADE E A POSSIBILIDADE INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO, 
INCLUSIVE, COM AS SUGESTÕES EXEMPLIFICATIVAS CONTIDAS NO 
ITEM 7.13 DO CADERNO COM AS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O 
FUNDEB. RECOMENDAÇÃO: PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO À 
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES, A FIM DE QUE NÃO HAJA SALDO 
FINANCEIRO ACUMULADO DA CONTA DO FUNDEB, EM ESPECIAL, QUE 
NÃO OCORRA SUPERÁVIT NA COTA-PARTE DE 70% DO FUNDEB. 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que versam sobre 

Consulta formulada pelo prefeito municipal de Morrinhos, Sr. Joaquim Guilherme 

Barbosa de Souza, ACORDAM os conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do 
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Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, diante das razões expostas 

na Proposta de Decisão nº 142/2021-GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto 

Irany Júnior, em: 

 

I - CONHECER desta Consulta, uma vez observados os requisitos de 

admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

 

II - RESPONDER AO CONSULENTE: 

a) QUESTÃO 1:  

Existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que servem 

exclusivamente para o pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica; bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

mesmo sob a égide da Lei nº 173/2020, seria possível ratear o saldo remanescente 

existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara Municipal, 

concedendo um abono de caráter transitório àqueles profissionais? 

 RESPOSTA:  

 É possível o pagamento de “abono” ou “rateio” a profissionais da educação, 

em caráter transitório, financiado pelo saldo remanescente dos recursos da cota-parte de 

70% do FUNDEB, condicionada à aprovação de lei municipal em sentido estrito (art. 

37, X, da Constituição Federal), aprovada antes da vigência da Lei Complementar nº 

173/2020, a qual deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais 

parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e produtividade, em 

homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa e 

responsabilidade na gestão fiscal.  

 Contudo, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, é 

proibida a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 

ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de 

“abono” ou rateio de saldo remanescente do FUNDEB, criado pela Emenda 
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Constitucionais n. 108/2020 e Lei Federal n. 14.113/20. 

 

 

b) QUESTÃO 2: 

 

Em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado da 

conta do FUNDEB? 

 

 RESPOSTA:  

 

 A utilização do saldo financeiro de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação-FUNDEB para pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica em efetivo exercício deve seguir, em âmbito municipal, a necessidade e 

possibilidade individualmente apresentada pelo ente, dentro das hipóteses não 

proibidas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, quando derivado de sentença 

judicial transitada em julgado ou decorrente de determinação legal anterior a 

calamidade, bem como, as sugestões exemplificativas contidas no Caderno com as 

Perguntas Frequentes sobre o FUNDEB, apresentadas no item 7.13, para alcançar o 

mínimo de 70% do FUNDEB a ser aplicado naquelas despesas. 

 

 

 III – RECOMENDAR que a Administração pública municipal, 

notadamente o Prefeito e Secretário Municipal de Educação, promovam um melhor 

planejamento e controle da execução relativa à remuneração dos profissionais da 

educação básica, a fim de se evitar ou minimizar as sobras de recursos do FUNDEB 

ao final do exercício. 

 

 

 

 IV - RESSALTAR que o não atingimento da aplicação mínima de 70% 

dos recursos do FUNDEB em remuneração dos profissionais da educação básica 
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pública em efetivo exercício, durante o período excepcional estabelecido na Lei 

Complementar n. 173/2020, não enseja automaticamente o julgamento pela 

irregularidade das contas de gestão ou a emissão de parecer prévio desfavorável 

nas contas de governo, na medida em que, ao apreciar o caso concreto, o Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás avaliará se há justa causa para o não 

alcance do gasto mínimo constitucionalmente fixado, por força de fatores que fogem 

ao seu controle ou que configurem a inadequação da despesa que se optou por não 

realizar ao interesse público primário. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

1 de dezembro de 2021. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de 

Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior: 

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sub. Flavio Monteiro de 

Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 142/2021-GCSICJ 

Processo n° 08521/2021 

Município Morrinhos 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto Consulta – legalidade do pagamento de abono aos profissionais da educação 

básica, utilizando-se saldo remanescente do FUNDEB, no contexto das 

proibições estabelecidas na Lei Complementar nº 173/2020 

Período de Referência 2021 

Consulente  Joaquim Guilherme Barbosa de Souza 

Cargo Prefeito Municipal 

CPF nº    242.370.601-44 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. RESPOSTAS: 1) É POSSÍVEL 
PAGAMENTO DE “ABONO” OU “RATEIO”, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DECORRENTE DE SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DE RECURSOS DOS 70% DO FUNDEB, INSTITUÍDO PELA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020, EXCETO, NO PERÍODO DE 
28/05/2020 A 31/12/2021 PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
173/2020. 2) O SALDO FINANCEIRO ACUMULADO NA CONTA DO 
FUNDEB PODERÁ SER  UTILIZADO EM CONFORMIDADE COM 
NECESSIDADE E A POSSIBILIDADE INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO, 
INCLUSIVE, COM AS SUGESTÕES EXEMPLIFICATIVAS CONTIDAS NO 
ITEM 7.13 DO CADERNO COM AS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O 
FUNDEB. RECOMENDAÇÃO: PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO À 
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES, A FIM DE QUE NÃO HAJA SALDO 
FINANCEIRO ACUMULADO DA CONTA DO FUNDEB, EM ESPECIAL, QUE 
NÃO OCORRA SUPERÁVIT NA COTA-PARTE DE 70% DO FUNDEB. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de Consulta de autoria do Sr. Joaquim Guilherme Barbosa de 

Souza, prefeito municipal de Morrinhos, com o intuito de obter resposta deste 

Tribunal acerca dos seguintes questionamentos: 

1) Existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que 

servem exclusivamente para o pagamento da remuneração dos profissionais da 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 2 de 57 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

PD 0142-2021 - 08521-2021 - MORRINHOS - FUNDEB - Consulta – ams,hwao - resposta 

Processo nº 08521/21 
Fls. 

educação básica; bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente 

para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes; mesmo sob a égide da Lei nº 173/2020, seria possível ratear o saldo 

remanescente existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara 

Municipal, concedendo um abono de caráter transitório àqueles profissionais? 

2) Em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado 

da conta do FUNDEB? 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução 

2. Estes autos foram encaminhados à Divisão de Documentação e 

Biblioteca para os fins do art. 134, XV do Regimento Interno, por meio do Despacho 

nº 2370/2021, de 26/10/2021, do Gabinete da Presidência deste Tribunal de Contas, 

sendo instruído com a seguinte resposta: 

DESPACHO Nº 101/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 
2370/2021, do Gabinete da Presidência e, considerando o disposto 
no inc. XV do art. 134 do RI TCMGO - RA nº 073/2009 , informamos 
que não há manifestação deste Tribunal específica sobre os 
questionamentos dos autos.  
Seguem anexas (fls. 13-17) cópias da RC nº 27/08 e do AC-CON 
nº 13/20, relacionadas ao tema em questão: se é possível o 
pagamento de abono aos profissionais da educação básica utilizando 
saldo remanescente do FUNDEB (70%), tendo em vista a Lei 
Complementar nº 173/20 e, não sendo possível, o que deve ser feito 
com o saldo acumulado. 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, conforme 
determinação do Gabinete da Presidência (fl. 12). [...] (destaques 
nosso) 

1.2.2 Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

3. Este feito foi protocolado e autuado devidamente instruído com o 

Parecer da Assessoria Jurídica do Órgão Consulente, que sustentou a possibilidade 

de confecção de projeto de lei que disponha sobre o rateio do saldo financeiro 

acumulado na conta do FUNDEB, em virtude do superávit financeiro, voltados à 

remuneração dos profissionais da educação, para cumprimento da Emenda 

Constitucional nº 108/2020 e da Lei Federal nº 14.113/2020, mesmo sob a égide da 

Lei Complementar Federal nº 173/2020, nos seguintes termos: 
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PARECER JURÍDICO 
RELATÓRIO 
Trata-se de solicitação verbal encaminhada pela Secretaria de 
Educação do Município de Morrinhos a esta assessoria para análise 
e emissão de parecer jurídico concernente à possibilidade de 
elaboração de projeto que dispõe sobre o rateio do Saldo Financeiro 
Acumulado da conta do FUNDEB, em virtude do superávit financeiro, 
voltados à remuneração dos profissionais da educação, para 
cumprimento da Emenda Constitucional  108/2020 e Lei Federal nº 
14.113/20. 
É breve o relato. Passo à análise. 
DO DIREITO 
A Emenda Constitucional 53, de 2006, destinava 60% do Fundo da 
Educação Básica (FUNDEB) para os profissionais do magistério da 
educação básica. Eis o inciso XII, do art. 60, do ADCT: 
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada 
Fundo referido no inciso Ido caput deste artigo será destinada ao 
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício. 
Em seguida, a Emenda Constitucional 108, de 2020, veio estabelecer 
que 70% do novo FUNDEB para remunerarão dos profissionais da 
educação básica. Eis o inciso XI, do art. 212-A, da Constituição: 
XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo 
referido no inciso I do caput ( ..... ) será destinada ao pagamento dos 
profissionais da educação básica em efetivo exercício, ( ...... ) 
A Lei 14.113/20 prevê o pagamento dos profissionais da educação 
básica, a título de remuneração, a fração mínima de 70% do 
FUNDES, conforme disposto no art. 26: 
Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso IlI do caput do art. 
5º desta Lei proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos 
recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será 
destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração 
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 
A remuneração é constituída pelo somatório de todos os pagamentos 
devidos ao profissional da educação básica, e dos encargos sociais 
devidos pelo empregador, correspondentes à remuneração paga 
com esses recursos aos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, independentemente do valor pago, da data, da frequência 
e da forma de pagamento, da vigência da contratação, do regime ou 
vínculo de emprego observada sempre a legislação federal que trata 
da matéria e as legislações estadual e municipal, particularmente o 
respectivo Plano de Carreira e Remuneração desses profissionais. 
Ao que fora informado pela Secretária de Educação, o Município de 
Morrinhos conta com uma "sobra" considerável, em relação aos 70% 
voltados à remuneração dos profissionais da educação básica, que 
somente pode ser paga a título de remuneração. 
Deste modo, a priori, chegou-se à conclusão de que o Município irá 
encaminhar projeto de lei para a Câmara dispondo sobre o rateio do 
saldo remanescente aos profissionais da educação básica, em 
cumprimento ao que determina a Lei que Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. 
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No entanto, a Lei Complementar 173/2020, que estabelece o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19), proíbe o reajuste no salário de servidores federais, 
estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021. 
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, 
de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade pública; 
lI - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 
IlI - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 
reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que 
não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações 
temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 
Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação 
de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação 
de militares;  
Deste modo, em tese, haveria um conflito de dispositivos legais. A 
Emenda 108/2020 e a Lei Federal 14.113/20 determinam o 
pagamento de 70% educação básica, ao passo que a Lei 
Complementar 173/2020 concessão/majoração/reajuste de despesa 
com pessoal. 
No eventual conflito, a lei que prevalecerá será aquela oriunda de 
norma constitucional, em razão da adoção da pirâmide de Kelsen. 
A pirâmide de Kelsen tem a Constituição com seu vértice, por ser 
está fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. 
Assim nenhuma norma do ordenamento jurídico pode se opor à 
Constituição: ela é superior a todas as demais normas jurídicas, as 
quais são, por isso mesmo, denominadas infraconstitucionais. 
Deve-se ressalvar que existe relação hierárquica entre a Constituição 
Federal e as constituições estaduais e Leis Orgânicas municipais. 
Pois nesse caso, a Carta Magna situa-se em plano superior em 
relação a todas as demais. Por sua vez, a Constituição Estadual está 
situada de forma superior à Lei Orgânica do Município. A Lei 
Orgânica do Distrito Federal é equiparada à Constituição Estadual. 
Entende-se que embora o reajuste salarial dos servidores da 
educação "afronte" a Lei Complementar 173/2020, o futuro projeto de 
lei visa garantir o que a Emenda 108/2020 e a Lei Federal 14.113/20 
determinam, o pagamento dos 70%. 
CONCLUSÃO 
Ante o impasse criado pelo conflito de normas (LC 173/2020, EC 
108/2020 e a Lei 14.113/20), esta assessoria manifesta pela 
possibilidade de confecção de Projeto de Lei que dispõe sobre o 
rateio do Saldo Financeiro Acumulado da conta do FUNDEB, em 
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virtude do superávit financeiro, voltados à remuneração dos 
profissionais da educação, para cumprimento da Emenda 
Constitucional 108/2020 e Lei Federal no 14.113/20, mesmo sob a 
égide da LC 173/2020. 
É o parecer, salvo melhor juízo. 
Morrinhos-GO, 20 de setembro de 2021. 
Assinado de forma digital por GUSTAVO SANTANA AMORIM 
OAB/GO 37.199 

1.2.3 Manifestação conclusiva da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 

4. A Secretaria de Atos de Pessoal, por meio do Certificado nº 4906/2021, 

preliminarmente, sugeriu o conhecimento da Consulta, e no mérito, propôs resposta 

para o primeiro questionamento no sentido de que a concessão de rateio não é 

medida possível sob a regência da Lei Complementar nº 173/20, e não se mostra 

como via legal e materialmente apropriada diante do atual sistema normativo, 

encaminhando o feito à Secretaria de Contas Mensais de Gestão-SCMG para a 

instrução da aludida indagação, em conformidade com o art. 107, III do RITCMGO, 

nos seguintes termos: 

[...]II. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Da admissibilidade 
Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para 
conhecimento da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 
199 do Regimento Interno desta Corte de Contas: (i) legitimidade 
ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de 
forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar 
sobre tese jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia 
do Tribunal sobre o tema. 
Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para 
realizar consultas a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, 
inciso I, do Regimento Interno do TCMGO. 
O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 
9/11), conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da 
Casa, bem como foi verificada a inexistência de manifestação prévia 
do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho Nº 101/2021 (f. 18), 
da Divisão de Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi 
redigida de forma articulada. 
O consulente, de forma objetiva, apresentou a esse Órgão de 
Controle externo os seguintes questionamentos: 
a) Existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que 
servem exclusivamente para o pagamento da remuneração dos 
profissionais da educação básica, bem como a existência de prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, mesmo sob 
a égide da Lei n. 173/20, seria possível ratear o saldo remanescente 
existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara 
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Municipal, concedendo um abono de caráter transitório àqueles 
profissionais? 
b) Em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro 
acumulado da conta do FUNDEB? 
No Parecer de fls. 9/11, sustentou-se “a possibilidade de confecção 
de projeto de lei que disponha sobre o rateio do saldo financeiro 
acumulado na conta do FUNDEB, em virtude do superávit financeiro, 
voltados à remuneração dos profissionais da educação, para 
cumprimento da Emenda Constitucionais n. 108/2020 e Lei Federal 
n. 14.113/20, mesmo sob a égide da LC 173/20”. 
Importante ressaltar que a atribuição consultiva dessa Corte se limita 
à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes 
à matéria de sua competência, de forma que, por meio do 
procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, não se 
procede ao exame das particularidades de caso concreto. Bem por 
isso, o § 3º do art. 99 estabelece que: “A resposta à consulta a que 
se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento 
da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 
2.2. Do mérito 
2.2.1. Da possibilidade de lavra de lei municipal autorizadora do 
pagamento de abono aos profissionais da educação básica, por meio 
da utilização do saldo remanescente do FUNDEB, e as vedações da 
Lei Complementar nº 173/20. 
O consulente solicita manifestação dessa Corte de Contas sobre a 
possibilidade, frente aos comandos da Lei Complementar n. 173/20, 
de lavra de lei municipal autorizadora do pagamento de abono aos 
profissionais da educação básica, por meio da utilização do saldo 
remanescente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB). 
Indaga o consulente, se “existindo superávit financeiro de recursos 
do FUNDEB, que serviriam exclusivamente para o pagamento da 
remuneração dos profissionais da educação básica, bem como a 
existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as 
projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos delas 
decorrentes, mesmo sob a égide da Lei n. 173/20, seria possível 
ratear o saldo remanescente existente, desde que autorizado por lei 
aprovada pela Câmara Municipal, concedendo um abono de caráter 
transitório àqueles profissionais, e, em caso negativo, o que fazer 
com o saldo financeiro acumulado da conta do FUNDEB”. 
A questão ganha relevo frente às recentes modificações legislativas 
sobre a matéria, mormente as inseridas pela Emenda Constitucional 
n. 108/20, promulgada em 26 de agosto de 2020, bem como pela Lei 
14.113/20, publicada em 25 de dezembro do mesmo ano. 
Inicialmente, cabe consignar que o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) é um Fundo especial, de 
natureza contábil, composto por recursos provenientes de impostos e 
das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da 
Constituição Federal. 
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Em sua nova roupagem, ele foi instituído como instrumento 
permanente de financiamento da educação pública por meio da 
Emenda Constitucional n° 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-
se atualmente regulamentado pela Lei n. 14.113, de 25 de dezembro 
de 2020. 
Além das fontes de receita de impostos e de transferências 
constitucionais dos Estados, Distrito Federal e Municípios, integram a 
composição do FUNDEB os recursos provenientes da União a título 
de complementação aos entes federados que não atingiram o valor 
mínimo por aluno/ano definido nacionalmente ou que efetivaram as 
condicionalidades de melhoria de gestão e alcançaram a evolução 
dos indicadores a serem definidos sobre atendimento e melhoria de 
aprendizagem com a redução das desigualdades. 
Contudo, independentemente da fonte de origem dos valores que 
compõem o Fundo, todo o recurso gerado deve ser redistribuído para 
aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da 
educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais 
da educação, incluída sua condigna remuneração . 
Isso porque, como se trata de um fundo, ostenta recursos vinculados 
a uma finalidade específica, com a atribuição de responsabilidade 
pelo cumprimento dos objetivos elencados em lei. Tal inteleção 
decorre do conceito legal de fundo, que pode ser extraído do artigo 
71, da Lei n. 4.320/64, que assim estabelece: 
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas 
que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou 
serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 
Outrossim, a definição de quais despesas podem ou não ser 
consideradas como manutenção e desenvolvimento de ensino é 
definida em regra geral de competência da União, qual seja, os 
artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
de n° 9.394/1996: 
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento 
do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 
compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do 
ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 
privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a 
atender ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de 
programas de transporte escolar. 
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Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, 
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, 
precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 
expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural; 
III - formação de quadros especiais para a administração pública, 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de 
assistência social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar 
direta ou indiretamente a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando 
em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
De acordo com a atual legislação de regência, pelo menos 70% 
(setenta por cento) do dinheiro do FUNDEB deve ser aplicado no 
pagamento do salário dos profissionais da educação básica em 
exercício, e o restante dos recursos deve ser aplicado nas ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos definidos pelo 
artigo 70, da Lei n. 9.394/1996. 
Anteriormente à promulgação da EC n. 108/20 e à edição da Lei n. 
14.113/20, a despesa com pagamento dos profissionais da educação 
deveria observar o montante de 60% (sessenta por cento), nos 
termos do inciso XII, do artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT –, bem como do artigo 22, da 
Lei n. 11.494/07. Assim, verifica-se que a novel legislação 
determinou uma elevação no montante de recursos utilizados na 
remuneração dos profissionais da educação por meio do FUNDEB. 
Por outro lado, o rateio das sobras do recurso do FUNDEB (“abono”) 
não encontra amparo na norma federal, razão porque fica 
condicionado à lei municipal regulamentando a matéria, por força do 
princípio da legalidade (art. 37, caput e inciso X da CFRB). 
Com efeito, em homenagem aos princípios da legalidade, 
moralidade, eficiência administrativa e responsabilidade na gestão 
fiscal, os critérios adotados pelos Municípios para a concessão de 
abono ou rateio devem estar bem definidos por lei em sentido estrito, 
que deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais 
parâmetros que ofereçam, de forma clara e objetiva, os critérios a 
serem observados, os quais deverão constar de instrumento legal 
que prevejam as regras de concessão, garantindo a transparência e 
a legalidade do procedimento.  
O rateio de saldo em razão do superávit do FUNDEB quanto feito de 
forma irrefletida, apenas para se realizar gasto público e utilizar 
recursos disponíveis em conta, sem parâmetros objetivos que levem 
em conta o mérito e a produtividade dos servidores da Educação, 
esbarra em questões de legalidade e moralidade. 
A moralidade obriga a correta aplicação do dinheiro público, 
constituindo um dos mais importantes princípios constitucionais e 
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que sua má aplicação traz grande impacto à sociedade. Na lapidar 
frase do saudoso administrativista Professor Hely Lopes Meirelles, “o 
povo é titular do direito subjetivo ao governo honesto". 
A criação de qualquer despesa pública, dentre as quais, a despesa 
com pessoal, deve observar a imprescindível fase de planejamento, 
com a consideração de todos os impactos que a medida irá causar. 
Essa noção decorre da previsão inaugural da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 1º, §1º, assim 
preleciona: 
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 
amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 
§ 1 º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada 
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos 
a Pagar. (Grifou-se) 
Impende consignar, ainda, que a concessão de quaisquer vantagens 
a servidor público, deve ser feita de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelo §1º, do artigo 39, da CF, com a observância de 
critérios objetivos e transparentes, que levem em conta mormente os 
inseridos nos incisos da referida norma: 
Art. 39. [Omissis]. 
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório observará: 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura;  
III - as peculiaridades dos cargos. 
Portanto, não se mostra consentâneo aos princípios da legalidade e 
moralidade administrativa o “rateio” de dinheiro público, ainda que 
entre os profissionais da educação, sem a anterior previsão de 
critérios objetivos de desempenho, que levem em conta o mérito e 
produtividade de cada agente público, e a sua parcela de 
colaboração para a implementação prática do princípio constitucional 
da eficiência, consectário que é do princípio do serviço público 
adequado. 
Ocorre que, em decorrência da pandemia ocasionada pelo 
Coronavírus, entre 28/05/2020 e 31/12/21 (interregno no qual foram 
editadas as novas disposições legislativas sobre o FUNDEB) não 
pode haver elevação das despesas com pessoal dos entes 
federados. 
Nessa senda, exsurge a controvérsia do consulente: saber se 
“existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que 
serviriam exclusivamente para o pagamento da remuneração dos 
profissionais da educação básica, nos termos da novel legislação, 
bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente 
para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos 
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delas decorrentes, mesmo sob a égide da Lei n. 173/20, seria 
possível ratear o saldo remanescente existente, desde que 
autorizado por lei aprovada pela Câmara Municipal, concedendo um 
abono de caráter transitório àqueles profissionais, e, em caso 
negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado da conta do 
FUNDEB”. 
A questão é complexa tendo em vista que, como já afirmado, os 
recursos do FUNDEB são vinculados a um objetivo específico, não 
podendo ser utilizados em área estranha à prevista na legislação de 
regência. Por outro lado, é indiscutível que as disposições da LC 
173/20 são aplicáveis aos servidores de todos os entes federados, 
independentemente de sua área de atuação. Por isso, a resposta 
não pode ser simplória; ao revés, reclama detida reflexão acerca de 
todos os valores jurídicos envolvidos. 
Isso porque o artigo 8º, da LC 173/20, veda, dentre outros, no 
período compreendido entre 28 de maio até 31 de dezembro de 
2021, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e 
empregados públicos e militares, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade pública. 
Com efeito, a Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio 2020, 
publicada no DOU de 28 de maio de 2020, estabelece o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-
19), nos pontos que especifica, e promove alterações na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Reponsabilidade Fiscal. 
De acordo com o seu artigo 1º, §1º, ela foi editada com a finalidade 
de permitir a suspensão do pagamento de dívidas contratadas pelos 
Estados Federados, Distrito Federal e Municípios com a União, 
promover a reestruturação de operações de crédito interno e externo 
junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito nos 
termos previstos no art. 4º da mesma lei, bem como ensejar a 
entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, 
e em ações de enfrentamento ao Coronavírus. 
Para tanto, referida lei estabeleceu uma série de comandos aos 
beneficiários de suas medidas, comandos a respeito dos quais se 
poderia até mesmo cogitar de restrição da autonomia desses entes, 
visto consistirem em medidas limitadoras da sua liberdade 
administrativa e financeira, mormente em cotejo com a forma 
federativa adotada pela Constituição (art.18), que repartiu o poder 
entre União, Estados e Municípios, garantindo a unidade sem 
concentração absoluta de poder no ente central. 
Contudo, o momento da edição traz ínsito o caráter de 
excepcionalidade capaz de justificar tais medidas, visto ser objetivo 
geral a reunião de esforços e recursos para o combate ao vírus, e 
esse desiderato não pode prescindir do fortalecimento financeiro dos 
entes, com a consequente limitação de gastos não essenciais. 
Dessa forma, a lei traz em seu texto dispositivos rígidos quanto à 
realização do gasto público nesse momento de pandemia, mormente 
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no que tange às despesas com pessoal, determinando a prioridade 
de recursos para as áreas da saúde e assistência social. 
O artigo 8º, da LC 173/20, traz a seguinte previsão: 
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, 
de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade pública; 
II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 
III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 
reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que 
não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações 
temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 
Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação 
de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação 
de militares; 
V - realizar concurso público, exceto para as reposições de 
vacâncias previstas no inciso IV; 
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de 
cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados 
públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade; 
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o 
disposto nos §§ 1º e 2º; 
VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória 
acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder 
aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição 
Federal; 
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, 
licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a 
despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado 
tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo 
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 
§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não 
se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no 
caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 
§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de 
prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de 
despesa, observado que: 
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I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, 
assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de 
sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas 
de compensação deverão ser permanentes; e 
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será 
ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual 
ação direta de inconstitucionalidade. 
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual 
poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as 
vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente 
sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada 
qualquer cláusula de retroatividade. 
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção 
assegurado na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como 
aos respectivos atos de transposição e de enquadramento. 
§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos 
profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado 
a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja 
vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 
§ 6º (VETADO). (Grifou-se) 
Como se nota, o artigo 8º é bastante amplo, trazendo uma série de 
restrições aos entes federados subnacionais quanto às despesas 
com pessoal.  
Conforme disposto no caput do dispositivo, confirma-se que está 
vedada a adoção de uma gama de medidas no período 
compreendido entre 28 de maio de 2020, data da vigência dessa Lei 
Complementar, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, este período 
não poderá ser computado para fins de aquisição de direitos e 
vantagens dos quais decorram aumento de despesas.  
A única exceção contemplada em lei é quando tais direitos tiverem 
espeque em sentença judicial transitada em julgado ou determinação 
legal anterior à calamidade pública, porque aí estar-se-ia diante do 
chamado direito adquirido ou força vinculante da coisa julgada 
material. 
Por certo, indiscutível que o objetivo da LC 173/20 é priorizar 
recursos para o combate ostensivo à situação de calamidade, 
impondo um pacto de união entre os entes federados para 
enfrentamento da situação. Desse modo, a norma do art. 8º 
estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os 
entes públicos, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-
se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o 
direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento 
da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.  
Nos termos consignados pelo Supremo Tribunal Federal – STF –, 
quando da apreciação da constitucionalidade desse Diploma (no bojo 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6442/DF, de Relatoria do 
Ministro Alexandre de Moraes), os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 
pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do 
ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e 
compensada pela União, em detrimento dos demais entes 
federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de 
despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de 
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enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com 
as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do 
federalismo fiscal responsável. As providências estabelecidas nos 
arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito 
financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados 
empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da 
pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do 
gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da 
Constituição Federal.  
Veja-se, por oportuno, a ementa do julgado: 
Ementa: AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE 
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 
101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 
6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. 
MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO 
FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 
PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE 
SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE 
CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. 
COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA 
PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA 
JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS 
FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional 
abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de 
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já 
revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se 
exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos 
concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 
quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência 
de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no 
Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de 
Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de 
vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei 
não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas 
sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º 
do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere 
uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão 
deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, 
primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma 
gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que 
atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidos para o 
próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com 
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pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, 
uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a 
todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da 
LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma 
flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em 
caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 
estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os 
entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de 
despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz 
medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a 
impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo 
dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para 
políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública 
decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 
173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade 
fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja 
sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais 
entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o 
aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no 
cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente 
consentânea com as normas da Constituição Federal e com o 
fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências 
estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas 
de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados 
empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da 
pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do 
gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da 
Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos 
servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, 
temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para 
possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes 
da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do 
equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o 
instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial 
entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido 
processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência 
originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e 
dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 
173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de 
risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. 
Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. 
Como se nota, o posicionamento do Pretório Excelso foi bastante 
rígido sobre o assunto, não admitindo margem para a elevação do 
gasto com pessoal dos entes federados, a despeito até mesmo de 
eventual situação de superávit financeiro (que poderia ter sido 
cogitado como uma exceção legal, e não foi), pois as questões 
envolvidas na demanda não se circunscrevem apenas a essa seara, 
senão ao próprio pacto de solidariedade inerente a todos os entes 
federados e seus servidores. 
Durante o período de vedação previsto na LC 173/20, o STF 
rechaçou, até mesmo, a possibilidade de concessão de revisão geral 
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anual aos servidores públicos, direito constitucionalmente 
assegurado pelo artigo 37, inciso X, da Carta.  
Na ocasião da ADI n. ADI 6442, o Ministro Alexandre de Moraes 
ponderou que a norma do artigo 8º, da LC 173, “prevê apenas 
suspensão temporária de direitos que acarretem aumento de 
despesas públicas em situações de crise financeira”. E, no tocante 
ao congelamento temporário de salário dos servidores, concluiu que, 
“ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com 
despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime 
jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não 
representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos 
(CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art.  37, X), e direito 
adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) ”. 
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 
1.311.742-RG, Tema 1.137, da sistemática da Repercussão Geral, 
ratificou a compreensão firmada na mencionada ação direta de 
inconstitucionalidade e fixou a seguinte tese: “É constitucional o 
artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19)”. 
A despeito da posição mais restritiva do STF, recentemente, o 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no processo de 
Consulta n. 03054/2021-1 , respondeu a questionamento semelhante 
ao aqui proposto cuja transcrição ipsis litteris segue adiante:  
“Para o cumprimento da exigência constitucional de aplicação 
mínima obrigatória de recursos para manutenção e o 
desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração 
condigna de seus profissionais, observando a proporção de 
aplicação de 70% de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) para o pagamento dos 
profissionais da educação básica em efetivo exercício (Art. 212-A, 
inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 108/2020), é possível o aumento de despesa com 
pessoal especificamente para contemplar essa categoria de 
profissionais, afastando-se as vedações do art. 8º, incisos I a VI, da 
Lei Complementar Federal nº 173/2020?” 
Aquele Tribunal de Contas entendeu que:  
FINANÇAS PÚBLICAS – AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL 
– PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO 
EXERCÍCIO - ART. 212-A DA CF - ART. 8º DA LEI 
COMPLEMENTAR 173/2020 – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA 
NORMA CONSTITUCIONAL. 1. É possível o aumento de despesas 
com pessoal exclusivamente para contemplar os profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 212-
A, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 
108/2020, em razão do Princípio da Supremacia da Norma 
Constitucional. 2. A Emenda Constitucional nº 108/2020 acrescentou 
exceção às proibições anteriormente estabelecidas no artigo 8º da 
Lei Complementar nº 173/2020, com vistas à efetividade do direito à 
educação. 3. É necessária a observância dos limites e controles para 
a criação e o aumento da despesa com pessoal expressamente 
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previstos no ordenamento jurídico, em especial a Lei Complementar 
Federal nº 101/2000 (arts. 18 a 23). 4. Os profissionais da educação 
básica em efetivo exercício, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 
nº 14.113/2020, são os profissionais previstos no artigo 61 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, além dos profissionais de 
psicologia e de serviço social que atendam às necessidades e 
prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de 
equipes multiprofissionais, conforme dispõe o artigo 1º da Lei nº 
13.935, de 11 de dezembro de 2019. A tais profissionais da 
educação básica em efetivo exercício destina-se o pagamento do 
limite mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais 
do FUNDEB. 
O precedente do TCE-ES enfatiza que a norma constitucional 
(Emenda 108), que trata do FUNDEB, prevalece sobre a norma 
infraconstitucional (LC 173/2020), de modo que é possível o aumento 
de despesas com pessoal exclusivamente para contemplar os 
profissionais da educação básica em efetivo exercício, conforme 
prevê o artigo 212-A, da Constituição Federal. 
Deveras as normas constitucionais possuem força destacada, apta a 
condicionar a validade das demais normas infraconstitucionais. 
Como consequência dessa estrutura hierarquizada, fala-se em 
supremacia das normas constitucionais em face das demais leis do 
ordenamento jurídico. Calha que a aplicabilidade da LC nº 173/20 já 
foi tutelada pelo Supremo, conforme exposto, tendo aquela Corte 
decidido que a norma versa sobre finanças públicas, firmando tese 
vinculante sobre a constitucionalidade do artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 
Dessa forma, filiando-se ao entendimento objetivo que o STF vem 
adotando, não se mostra adequada a elevação da remuneração dos 
profissionais da educação básica, ainda que amparada em 
dispositivo inserido na Constituição Federal – EC n. 108/20 – visto 
que tal norma foi elaborada durante o estado de calamidade, 
devendo, por isso mesmo, submeter-se à transitória sistemática 
adotada para seu enfrentamento, prevista na LC 173/20. Além disso, 
o rateio das sobras do recurso do FUNDEB (“abono”) fica 
condicionada à lei municipal regulamentando a matéria, por força do 
princípio da legalidade (art. 37, caput e inciso X da CFRB); contudo, 
a criação do abono está vedada até 31/12/2021, por força do art. 8º, 
VI, da Lei Complementar nº 173/20. 
A sistemática de enfrentamento à pandemia impõe aos gestores 
públicos responsabilidades no gasto público, principalmente porque é 
sabido que em 2020 e 2021, por força dos comandos da LC 173, a 
concessão de muitos direitos dos servidores públicos foi adiada, bem 
como outros gastos com a educação básica não se realizaram, em 
decorrência da nova dinâmica de aulas virtuais (transporte escolar, 
aquisição de material didático, gastos com conservação de 
instalações etc.). Dessa forma, eventual superávit de recursos pode 
ser apenas aparente, visto que há inúmeras demandas represadas 
na seara da educação básica. 
2.3. Da destinação do saldo financeiro acumulado da conta do 
FUNDEB 
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O consulente também indagou essa Corte acerca da destinação do 
saldo financeiro acumulado da conta do FUNDEB, em caso de 
impossibilidade de efetivação do rateio de recursos entre os 
profissionais da educação. 
Quanto a esse ponto, impende obtemperar, nos termos do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás, compete à Secretaria de Atos de Pessoal – SAP, dentre 
outras atribuições, a análise dos processos referentes a consultas, 
denúncias, solicitações e outros  relacionados  com  sua  área  de  
atuação (art. 108, inciso VIII) e do movimento das folhas de 
pagamento dos órgãos que compõem os municípios jurisdicionados, 
para fins de apuração dos percentuais de gastos com pessoal e da 
observância do teto constitucional (art. 108, inciso IX). 
Nessa órbita, deveras, a SAP é competente para instruir esse 
processo de consulta – no que diz respeito ao primeiro 
questionamento – por tratar-se de matéria de sua área de atuação, 
sobretudo relacionada à folha de pagamento. 
Por sua vez, o RITCMGO, em seu artigo 107, inciso III, estabelece 
competir à Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG – a 
análise de consultas cujo objeto refira-se a informações sobre a 
certificação dos índices de aplicação de  recursos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, solicitações e outros relacionados à sua 
área de atuação. 
Nesse ínterim, a SAP declina de sua competência – quanto ao 
segundo questionamento –, sugerindo seja o feito direcionado àquela 
Especializada (SCMG) para instrução desta questão em específico, 
em convergência com o art. 107, III, do RITCMGO. 
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em 
especial as regras constitucionais e legais que regem a matéria:  
I. preliminarmente, a SAP manifesta-se pela admissibilidade da 
presente consulta, em vista do cumprimento dos requisitos do artigo 
199 do RITCMGO; 
II. ainda em sede preliminar, a SAP declina de sua competência – 
quanto ao segundo questionamento –, sugerindo seja o feito 
direcionado à SCMG, para instrução desta questão em específico, 
em convergência com o art. 107, III, do RITCMGO; 
III. no mérito, quanto ao primeiro questionamento, a SAP sugere seja 
respondido ao consulente que:  
a) a criação e pagamento de “abono” ou “rateio” a profissionais da 
educação decorrente de sobra de recursos do 70% do FUNDEB está 
condicionada à aprovação de lei municipal em sentido estrito (art. 37, 
X, da Constituição Federal), a qual deve estabelecer o valor, a forma 
de pagamento e demais parâmetros que levem em conta, 
principalmente, o mérito e produtividade, em homenagem aos 
princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa e 
responsabilidade na gestão fiscal; contudo, entre 28/05/20 a 
31/12/2021, por força do art. 8º, VI da Lei Complementar nº 173/20, 
está vedada a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas 
de representação ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa 
proibição a eventual criação de “abono” ou rateio de saldo 
remanescente do FUNDEB. 
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Encaminhem-se os autos à Relatoria, com a sugestão de remessa 
dos autos à SCMG para instrução do segundo questionamento da 
consulta. [...] 

1.2.4 Manifestação conclusiva da Secretaria de Contas Mensais de Gestão-SCMG 

5. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, utilizando-se do Certificado 

nº 1358/2021, preliminarmente, opinou pela admissão da Consulta considerando que 

foram observados os requisitos regimentais, e no mérito, concordou com a 

manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal expressa em relação a primeira 

indagação do Consulente, propondo resposta para o segundo questionamento, nos 

seguintes termos: 

[...] 2. ADMISSIBILIDADE 
A admissibilidade e o alcance das Consultas formuladas a este 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás têm seu 
fundamento no art. 199 do Regimento Interno desta Corte de Contas:  
Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem 
formuladas pelas seguintes autoridades: 
I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, 
Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; 
II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; 
III – Procurador-Geral de Justiça; 
IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Municipal; 
V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo 
Estadual de nível hierárquico equivalente; 
§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, 
ser formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as 
autoridades referidas nos incisos II, III e IV deverão demonstrar a 
pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição 
das instituições que representam. 
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter 
normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 
concreto. 
De forma que, considerando os requisitos regimentais, essa Unidade 
Técnica entende que a consulta foi formulada por autoridade 
legitimada, sendo apresentada de forma articulada, contém indicação 
precisa do seu objeto e está instruída com Parecer Técnico-Jurídico 
(fls. 9/11) e, portanto, opina por sua admissão, passando a tratar do 
mérito com relação à dúvida suscitada com relação à aplicação de 
dispositivos legais, mas sem avançar sobre o fato ou caso concreto, 
respondendo ao questionamento em tese, em conformidade com o 
§3º do art. 199. 
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3. MÉRITO 
Segundo a interpretação dessa Unidade Técnica, os 
questionamentos levantados pelo consulente envolvem a análise da 
Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 e seu aparente 
conflito com a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal.  
Assim, dá-se início a instrução quanto ao mérito, reforçando que as 
posições aqui expostas atendem apenas ao caráter opinativo, 
possuindo o intuito de esclarecer dúvidas em tese, e não apresenta 
exame das particularidades de caso concreto. 
Dispõe o art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, na parte em que se 
concentra dúvida levantada: 
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, 
de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade pública; 
II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 
III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 
reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que 
não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações 
temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 
Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação 
de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação 
de militares; 
V - realizar concurso público, exceto para as reposições de 
vacâncias previstas no inciso IV; 
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de 
cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados 
públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade; 
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o 
disposto nos §§ 1º e 2º; 
VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória 
acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder 
aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição 
Federal; 
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IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, 
licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a 
despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado 
tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo 
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 
Por seu turno, as disposições da novel regulamentação do FUNDEB 
impõem uma nova forma de retribuição dos recursos, com maior 
participação para o custeio da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, conforme redação do art. 26 
da Lei nº 14.113/20: 
Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 
5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos 
recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será 
destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração 
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, 
considera-se: 
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da 
educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de 
servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme 
o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos 
do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como 
aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de 
dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de 
educação básica; 
III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das 
atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo 
associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária 
com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada 
por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus 
para o empregador que não impliquem rompimento da relação 
jurídica existente. 
Em seu primeiro questionamento, o consulente invoca indagação 
quanto a possibilidade de conceder abono ou rateio dos recursos 
com o fim de permitir o cumprimento do art. 26, supra. A Secretaria 
de Atos de Pessoal se posicionou de forma contraria a essa prática, 
nos moldes do Certificado nº 4906/2021 (fls. 19-27). 
Essa especializada entende que assiste razão à Secretaria de Atos 
de Pessoal, tanto do ponto de vista da interpretação dada a Lei 
Complementar nº 173/20, como também, notadamente, diante do 
novo posicionamento do Ministério da Educação sobre o tema:  
7.11. O que é o pagamento sob a forma de abono e como ele é 
tratado no novo FUNDEB?  
Usualmente denominado “rateio das ‘sobras’ ou ‘resíduos’ do 
FUNDEB”, foi uma forma de pagamento utilizada, no âmbito do 
Fundef até 2006, e uma prática no período de vigência do extinto 
FUNDEB, realizada sobretudo pelos Municípios, a qual consistia no 
pagamento aos profissionais da educação básica quando o total da 
remuneração do grupo não alcançasse o mínimo exigido (no novo 
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FUNDEB refere-se ao percentual de 70%) e houvesse recursos do 
Fundo ainda não utilizados ao final do ano. Sugeria-se que esse tipo 
de pagamento fosse adotado em caráter provisório e excepcional, 
apenas nessas situações especiais e eventuais, não devendo ser 
adotado em caráter permanente.  
Atualmente, porém, a Constituição Federal (art. 212-A, XI) 
determinou expressamente que proporção não inferior a 70% 
(setenta por cento) do novo FUNDEB, excluídos os valores da 
complementação-VAAR, fosse destinada ao pagamento dos 
profissionais da educação básica em efetivo exercício. Ainda, a Lei 
nº 14.113/20, ao regulamentar o novo FUNDEB, prevê algumas 
hipóteses de responsabilização no caso de desrespeito às suas 
disposições.  
Nesse sentido, a inobservância dos percentuais de aplicação mínima 
dos recursos da educação e dos percentuais do FUNDEB, pode 
ensejar, além da responsabilidade administrativa, civil e penal da 
autoridade, constituindo-se ato inconstitucional, sujeito às 
penalidades legais. Dessa forma, caso estejam ocorrendo “sobras” 
significativas de recursos dos 70% (setenta por cento) do FUNDEB 
no final de cada exercício, essa situação pode significar que o Plano 
de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 
ou, ainda, a escala ou tabela de salários/vencimentos, esteja 
necessitando de revisão ou atualização, de forma a absorver, sem 
sobras, os 70% (setenta por cento) do Fundo no pagamento da 
remuneração, sem a necessidade de uso de pagamentos sob a 
forma de abonos.  
Reafirme-se, portanto, que o abono foi uma forma de pagamento no 
âmbito do extinto Fundef e mera prática no período do extinto 
FUNDEB, decorrente de decisão política, adotada sobretudo pelos 
Municípios, apenas na hipótese de haver “sobras” dos recursos do 
FUNDEB, constatadas ao final do ano, não se pode dizer que esse é 
um ganho habitual. Em se tratando do novo FUNDEB, é importante 
reiterar que a Emenda Constitucional nº 108 e a Lei nº 14.113/20 não 
fizeram qualquer menção à possibilidade ou não de pagamento de 
abono. Desse modo, a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 
não traz orientações acerca do tratamento a ser adotado nos casos 
de ocorrências de sobra de recursos ao final do exercício financeiro 
no custeio de abono, nem sobre a incidência ou não da contribuição 
previdenciária. A Lei se limita a definir o mínimo a ser aplicado na 
remuneração dos profissionais da educação de acordo com a 
determinação da Constituição Federal.  
Em resumo, não há previsão legal para o pagamento do 
abono/rateio. Nesse particular, anote-se que a atuação administrativa 
deve estar pautada no princípio da legalidade, esculpido no art. 37, 
caput, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a atuação da 
Administração Pública é definida pela lei e dela deve decorrer. 
Consequentemente, o administrador público encontra-se, em toda a 
sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos do ordenamento 
jurídico vigente, não podendo deles se desviar, sob pena de praticar 
ato inválido que compromete a eficácia da atividade administrativa, 
que se mostra condicionada ao atendimento da Lei. Em suma, a 
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Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em 
lei. 
Assim, entende-se que a concessão de rateio não é medida possível 
sob a regência da Lei Complementar nº 173/20, e não se mostra 
como via legal e materialmente apropriada diante do atual sistema 
normativo. Resta, portanto, abordar o segundo questionamento e 
apresentar resposta com relação à utilização do saldo financeiro 
acumulado da conta do FUNDEB. 
Inicialmente é importante ponderar que a resposta deve ser 
apresentada em tese e, portanto, ser apta a responder indagação 
semelhante que possa incorrer a qualquer um dos municípios sob a 
jurisdição desse TCMGO. De forma que é virtualmente impossível 
alcançar todas as hipóteses de utilização das verbas provenientes do 
FUNDEB destinadas ao custeio da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, nem especular qual seria mais 
adequada a cada um deles. Também, por vedação já comentada, 
não se deve aferir qual conduta deve adotar o consulente, sob pena 
de adentrar na avaliação de caso concreto. 
O fato é que a avaliação sobre a aplicação do saldo financeiro do 
FUNDEB deve ocorrer em âmbito municipal, segundo a necessidade 
e possibilidade individualmente apresentada pelo ente, dentro das 
hipóteses não vetadas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20. 
Dentre o universo de possibilidades, a título exemplificativo, e sem 
pretensão de esgotar as opções discricionárias de que dispõem os 
gestores, pode-se citar a decisão proferida no Acórdão AC-CON nº 
013/2020 – TCM/GO, que entende possível o pagamento retroativo 
do piso nacional do magistério, nos seguintes termos: 
EMENTA: É possível fazer o pagamento retroativo do piso nacional 
do magistério. A atualização anual, sempre no mês de janeiro, deve 
ser feita por lei específica e está resguardada pela Lei Complementar 
Federal nº 173/20, que trata do enfrentamento à Pandemia de 
COVID-19. Não é possível a compensação, em 2021, de recursos 
não utilizados em 2020 na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. O município não pode deixar de aplicar o percentual mínimo 
de 25% das receitas em educação, mesmo em cenário de 
pandemia.CF/88, art. 212. LC nº 173/20, art. 8º, I. Lei nº 11.738/08, 
art. 5º. Lei nº 9.994/96, art. 69, §4º. 
Também não estão vetadas as concessões de progressões e 
promoções estabelecidas em planos de cargos e salários instituídos 
e regulamentados em momento anterior à publicação da Lei 
Complementar nº 173/20, desde que os critérios estabelecidos não 
se restrinjam ao mero transcurso do tempo, e que o servidor os 
preencha adequadamente e que estes direitos subjetivos estejam 
definidos em lei em sentido estrito com vigência anterior à 
calamidade pública ocasionada pela pandemia da COVID-19, nos 
moldes do Acórdão AC-CON nº 018/2020 - TCMGO: 
EMENTA: As progressões, promoções, incentivos à qualificação e 
retribuição por titulação podem continuar sendo concedidas aos 
servidores municipais por portaria, observadas as exigências legais, 
devendo tais direitos subjetivos estar definidos em lei em sentido 
estrito com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela 
pandemia da COVID-19, conforme art. 8º, I, da Lei Complementar nº 
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173/20. A LC nº 173/20 não veda a concessão de progressão 
funcional durante o período de 28/05/2020 e 31/12/2021, desde que 
os critérios estabelecidos não se restrinjam ao mero transcurso do 
tempo, que o servidor os preencha adequadamente e que estes 
direitos subjetivos estejam definidos em lei em sentido estrito com 
vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia da 
COVID-19. É possível a concessão/pagamento de adicional de 
periculosidade a servidores efetivos quando decorrente de sentença 
judicial transitada em julgado, de forma retroativa, durante o 
interregno de 28/05/2020 a 31/12/2021, por força do artigo 5º, XXXVI 
da Constituição Federal. CF/88, art. 5º, XXXVI. LC nº 173/20, art. 8º, 
caput e inciso I. 
Outros Tribunais de Contas já se posicionaram sobre a matéria, 
levantando outras hipóteses de destinação dos recursos advindos do 
FUNDEB para o pagamento da remuneração dos profissionais da 
educação básica, como o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, citado no corpo do Manual de Perguntas e Respostas do 
Novo FUNDEB, elaborado pelo FNDE. Segundo o órgão federal, o 
TCESP sugere que: 
a. Seja feita a análise quanto a possibilidade de se indenizar os 
profissionais da educação, que tenham saldo adquirido, com relação 
a licença prêmio, desde que a aquisição deste saldo tenha ocorrido 
em data anterior a vigência da LC nº 173, de 2020. Neste caso, se 
houver esta previsão na legislação municipal e o saldo, frisa-se, for 
anterior a 28/05/2020 (data de início da LC nº 173, de 2020), será 
possível realizar a concessão da indenização em epígrafe;  
b. Outra medida seria a possibilidade de se conceder férias não 
gozadas e adquiridas antes do período de vigência da LC nº 173, de 
2020 (28/05/2020), desde que o deferimento tenha respeitado o 
Princípio da Discricionariedade da Administração Pública, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;  
c. Ainda, seria cabível a nomeação para a reposição de cargos de 
chefia e assessoramento, bem como as reposições decorrentes de 
vacância, ainda que verificadas no período de vigência da LC nº 173, 
de 2020. Essa reposição abrange os cargos efetivos, como também, 
os cargos de chefia, direção e assessoramento 
d. Para aqueles servidores que tenham preenchido os requisitos 
legais para aquisição de adicionais, requisitos estes de caráter 
objetivo, realizados com amparo legal e com data anterior à vigência 
da LC nº 173, de 2020, também se abre a possibilidade de 
receberem os adicionais. O que a lei veda é que o período seja 
atingido dentro do prazo de vigência da lei (28/05/2020 a 
31/12/2021); 
e. Por fim, as horas extras trabalhadas e desde que justificadas 
conforme observância aos princípios da conveniência e oportunidade 
da Administração Pública, poderão ser pagas, uma vez que elas não 
se amoldam às vedações da LC nº 173, de 2020. 
Também o Tribunal de Contas de Santa Catarina levanta ainda a 
possibilidade de pagamento de gratificações concedidas em leis 
municipais anteriores a publicação da LC nº 173/20, nos estritos 
moldes de seu Prejulgado nº 2275: 
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A gratificação de assiduidade para profissionais do magistério em 
efetivo exercício de regência de classe, instituída por lei municipal 
publicada antes da entrada em vigor da Lei Complementar (federal) 
n. 173/2020, cujo fato gerador consiste no preenchimento de 
requisitos e condições estabelecidas em lei e não no mero decurso 
de tempo, não se insere na vedação do inciso IX do artigo 8º do 
mencionado diploma federal, estando abrangida pelas exceções dos 
incisos I e VI do citado artigo, de modo que os profissionais do 
magistério beneficiários que, no período de pandemia da Covid-19, 
permanecerem no exercício de suas atividades legais de docência, 
ainda que de forma remota ou híbrida, poderão fazer jus a 
gratificação de assiduidade, quando cumpridos todos os requisitos 
previstos nas normas municipais. 
A possibilidade de revisão geral anual foi inicialmente admitida como 
uma possibilidade diante da LC nº 173/20, conforme Acórdão AC-
CON nº 02/2021: 
EMENTA: É permitida a Revisão Geral Anual, não vedada pela LC nº 
173/20, devendo ser observados o índice a ser aplicado, a Lei 
Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme 
entendimento do STF no RE nº 90535711. Está vedada a majoração 
de vencimentos até 31/12/2021, exceto quando derivada de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade pública ocasionada pelo Coronavírus. Está vedada a 
realização de reforma administrativa com a criação de cargos que 
implique aumento de despesa, até 31/12/2021, ainda que não 
ultrapasse o limite de 70% a que se refere o § 1º do art. 29-A da 
Constituição Federal. CF/88, art. 37, X; art. 29-A, § 1º. LC nº 173/20, 
art. 8º, I, II e VI.  
No entanto, em recente decisão monocrática, o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Alexandre de Morais, determinou a cassação dos 
Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de nº 
447230/20 e 96972/21, que entendiam que a recomposição 
inflacionária a que faz menção o art. 37, X, da CF não é alcançada 
pela vedação do art. 8, I, da Lei Complementar n.º 173/20. Tal fato 
forçou aquele Tribunal de Contas a proferir o Acórdão nº 2600/21 - 
Tribunal Pleno, no sentido de emitir a seguinte orientação: 
a) os jurisdicionados que se abstenham de conceder a recomposição 
inflacionaria a que faz menção o art. 37, X, da Constituição Federal, 
durante a vigência da LC n.º 173/20, ou enquanto prevalecer a 
decisão proferida nos autos de Reclamação n.º 48.538/PR, do 
Supremo Tribunal Federal, firmada pelo d. Min. Alexandre de 
Moraes;  
b) nas hipóteses em que a revisão tenha sido concedida, deverá a 
Administração, enquanto prevalecer a decisão proferida nos autos de 
Reclamação n.º 48.538/PR, do Supremo Tribunal Federal, firmada 
pelo d. Min. Alexandre de Moraes, suspender o respectivo ato, 
mediante o processo legislativo adequado, observando a 
irrepetibilidade dos valores pagos, ante o seu caráter alimentar, além 
da boa-fé tanto dos gestores, como dos servidores, nos termos do 
art. 22, caput, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro;  
c) o presente entendimento, naquilo que couber, aplica-se a todos os 
expedientes que tratem da matéria. 
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Como se percebe, a questão ainda carece de debate, revelando 
complexidade suficiente para conferir múltiplas interpretações aos 
limites introduzidos pela Lei Complementar nº 173/20. 
Vale dizer, ainda, que outros Tribunais de Contas têm optado por 
defender a supremacia das normas constitucionais sobre as 
limitações impostas pela norma infraconstitucional. Assim, além do 
Tribunal de Contas do Espirito Santo, já mencionado pela Secretaria 
de Atos de Pessoal no Certificado 4906/2021 (fls. 19-27), o Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais já se posicionou no sentido de 
entender possível a promoção de reajuste de remuneração ou a 
alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa 
no período compreendido entre 28/05/20 e 31/12/21, na forma da 
Consulta nº 1098573 , da relatoria do Conselheiro Sebastião 
Helvécio: 
CONSULTA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. QUESTIONAMENTO JÁ 
RESPONDIDO. MÉRITO. FUNDEB. RECURSOS. APLICAÇÃO DE 
NOVO PERCENTUAL MÍNIMO. REMUNERAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUMENTO DE 
DESPESA. EQUILÍBRIO FISCAL. NECESSÁRIO ATENDIMENTO 
AO ART. 212-A, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESTINAÇÃO A ÓRGÃO DO SISTEMA 
DE ENSINO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI N. 
14.113/2020.1. A formulação de questionamento já respondido em 
consulta anterior, salvo quando o Conselheiro entender pela 
necessidade de propor a revogação ou reforma da tese vigente, 
impõe a inadmissão (total ou parcial) da consulta, nos termos do 
inciso V do § 1º do art. 210-B do Regimento Interno. 2. As vedações 
do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20 não obstam a aplicação do 
novo percentual mínimo de aplicação do FUNDEB em remunerações 
dos profissionais da educação básica, ainda que, para atingi-lo, seja 
necessário promover o reajuste de remuneração ou a alteração da 
estrutura de carreira que implique aumento de despesa no período 
compreendido entre 28/05/20 e 31/12/21. 3. É recomendável que o 
gestor público avalie as alternativas possíveis que melhor acomodem 
o cumprimento do percentual mínimo de aplicação do FUNDEB em 
remunerações dos profissionais da educação básica com o equilíbrio 
fiscal e a sustentabilidade das contas públicas, a salvaguardar, de 
modo global, a proporção entre receitas e despesas, lançando mão, 
se necessário, da previsão contida no § 3° do art. 25 da Lei n° 
14.113/20. 4. É imprescindível, para a não incidência das vedações 
do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, que eventuais medidas 
que aumentem a despesa com pessoal sejam adotadas 
exclusivamente com o objetivo de atender ao disposto no art. 212-A, 
XI, da Constituição da República. 5. Os recursos advindos do 
FUNDEB podem ser utilizados para aquisição de imóvel destinado a 
órgão do sistema municipal de ensino, desde que observado o 
disposto na Lei n. 14.113/2020, sobretudo no que se refere ao 
mínimo a ser destinado à remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício, e nas demais normas de 
Direito Público porventura aplicáveis. 
Esta Unidade Técnica, contudo, filiando-se a posicionamento 
semelhante àquele adotado pela Secretaria de Atos de Pessoal, 
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entende mais adequada uma posição prudente e responsável em 
relação ao tema, pugnado para a resposta a ser apresentada ao 
consulente seja no sentido de que as decisões político-
administrativas relativas ao saldo financeiro destinado à 
remuneração dos profissionais da educação básica seja empregado 
considerado as limitações da Lei Complementar nº 173/20, dentro do 
espaço permissivo atribuído pelo art. 8º do referido dispositivo legal. 
4. CONCLUSÃO 
Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para 
esclarecer dúvidas de caráter geral, a relevância e o interesse 
público que recai sobre a matéria, manifesta seu entendimento no 
sentido de que seja: 
I – RESPONDIDO ao consulente, em tese: 
A utilização do saldo financeiro de recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB para 
pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica 
em efetivo exercício deve seguir, em âmbito municipal, a 
necessidade e possibilidade individualmente apresentada pelo ente, 
dentro das hipóteses não vetadas pelo art. 8º da Lei Complementar 
nº 173/20. 
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para 
prosseguimento. [...] 

1.2.5 Manifestação conclusiva do MPC 

6. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 1780/2021, concordou 

com as análises preliminares realizadas pelas Especializadas no sentido de se 

conhecer desta Consulta e, o mérito, concordou com as opiniões de ambas as 

Unidades Técnicas para respostas aos questionamentos do Consulente. Vejamos os 

detalhes na transcrição: 

[...] O Ministério Público de Contas, após estudo da questão 
colocada em perspectiva, manifesta concordância com o 

posicionamento das Unidades Técnicas. Diante da suficiência dos 
argumentos oferecidos pelas Especializadas, apresenta-se abaixo 
breve reforço ao entendimento ora adotado. 
A questão em pauta guarda relação com o Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério – 
FUNDEB, fundo especial orientado à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino e valorização dos trabalhadores da 
educação. 
Após relevantes debates legislativos, o fundo sob enfoque foi objeto 
da Emenda Constitucional nº 108/2020, que criou o Novo FUNDEB, 
instituto agora permanente, inserido no art. 212-A da Constituição 
Federal e regulamentado pela Lei nº 14.113/2020. 
Conquanto o FUNDEB tenha recebido novo assento constitucional e 
nova regulamentação por meio da Lei nº 14.113/2020, das referidas 
normas nada consta acerca sobre o denominado ‘rateio’ de sobras 
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ou resíduos, assunto objeto da consulta sob análise. A ausência de 
previsão legal nacional permissiva ou proibitiva sobre o assunto 
deixa espaço para o exercício legiferante dos entes subnacionais, 
que por vezes adotaram a prática da distribuição do superávit em 
suas redes de ensino. 
Sobre o panorama legislativo da questão em discussão, reproduz-se 
abaixo elucidativo trecho constante das páginas 80 e 81 de material 
produzido pelo Ministério da Educação denominado “FUNDEB 
Perguntas e Respostas”, publicado em outubro de 2021: 
Usualmente denominado “rateio das ‘sobras’ ou ‘resíduos’ do 
FUNDEB”, foi uma forma de pagamento utilizada, no âmbito do 
Fundef até 2006, e uma prática no período de vigência do extinto 
FUNDEB, realizada sobretudo pelos Municípios, a qual consistia no 
pagamento aos profissionais da educação básica quando o total da 
remuneração do grupo não alcançasse o mínimo exigido (no novo 
FUNDEB refere-se ao percentual de 70%) e houvesse recursos do 
Fundo ainda não utilizados ao final do ano. Sugeria-se que esse tipo 
de pagamento fosse adotado em caráter provisório e excepcional, 
apenas nessas situações especiais e eventuais, não devendo ser 
adotado em caráter permanente. 
Reafirme-se, portanto, que o abono foi uma forma de pagamento no 
âmbito do extinto Fundef e mera prática no período do extinto 
FUNDEB, decorrente de decisão política, adotada sobretudo pelos 
Municípios, apenas na hipótese de haver “sobras” dos recursos do 
FUNDEB, constatadas ao final do ano, não se pode dizer que esse é 
um ganho habitual. Em se tratando do novo FUNDEB, é importante 
reiterar que a Emenda Constitucional nº 108 e a Lei nº 14.113/20 não 
fizeram qualquer menção à possibilidade ou não de pagamento de 
abono. (...). 
Em resumo, não há previsão legal para o pagamento do 
abono/rateio. (Grifos originais). 
Observa-se, entretanto, que a atual vigência da Lei Complementar nº 
173/2020, em especial em razão do disposto em seu art. 8º, VI, torna 
a discussão sobre a concessão de abonos tormentosa, tendo em 
vista as circunstanciais limitações impostas pela norma temporária. A 
dificuldade em questão é mencionada no Manual do Novo FUNDEB 
elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no trecho 
em que pondera: 
Importante lembrar que os abonos de fim de ano contarão agora com 
maior embaraço, pois, o art. 8º, VI, da Lei Complementar nº 173, de 
2020, até 31 de dezembro de 2021, proíbe abonos salariais. 
Nota-se, portanto, que não se trata de matéria pacífica. 
A despeito de toda a dificuldade que envolve o tema, sobretudo no 
que toca ao justo pleito por valorização das carreiras de magistério, 
entende o Ministério Público de Contas, em consonância com as 
Unidades Técnicas que se manifestaram nestes autos anteriormente, 
que a utilização de sobras do FUNDEB para pagamento de abono 
aos profissionais de educação, em princípio, colide com as 
excepcionais normas restritivas previstas na Lei Complementar nº 
173/2020. 
Importante destacar que a Lei Complementar nº 173/2020 representa 
norma excepcional editada em contexto de grave crise econômica 
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provocada pela pandemia da COVID-19. As disposições restritivas 
temporárias constantes de seu texto vigoram até o dia 31 de 
dezembro de 2021 e tem por finalidade a proteção de valores 
constitucionais que exibem densidade reforçada em razão do 
contexto de crise, a exemplo da garantia da saúde e da 
responsabilidade fiscal. 
Partindo da compreensão acima consignada, a circunstancial 
prevalência dos elementos que justificam a existência da norma 
temporária deve ser observada em discussões que oponham valores 
diversos às restrições anunciadas pela Lei Complementar nº 
173/2020. 
Apesar da existência de diversos municípios que instituíram, no 
corrente ano, abonos para distribuição das sobras do FUNDEB, bem 
como da jurisprudência de Tribunal de Contas aparentemente 
favorável a tal medida, o parquet de contas concorda com as 
oportunas ponderações ofertadas pela Secretaria de Atos de Pessoal 
em sentido contrário ao posicionamento prelecionado pelo referido 
posicionamento jurisprudencial. 
Ao enfrentar consulta com teor idêntico, a área técnica do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais também se colocou em posição 
contrária à criação de abonos durante a vigência da Lei 
Complementar 173/2020. Em manifestação conjunta, a 
Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão do 
Estado – Cfamge, da Coordenadoria de Análise de Contas de 
Governos Municipais – Cacgm, e Coordenadoria de Fiscalização e 
Avaliação da Macrogestão de Belo Horizonte – Cfamgbh, todas do 
TCEMG, assentou-se o seguinte entendimento: 
Diante de todo o exposto, a Cfamge, a Cacgm e a Cfamgbh 
entendem que é possível o pagamento de abono (rateio), com 
recursos da subvinculação de 70% do FUNDEB, para os 
profissionais da educação básica em efetivo exercício, desde que 
haja previsão em Lei, aprovada pelo Poder Legislativo, na qual 
conste os critérios específicos de pagamento. Ademais, o pagamento 
deve ocorrer, apenas, em caráter excepcional e transitório, 
desvinculado do salário ou remuneração, devendo haver dotação na 
Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como de previsão na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). Por fim, cumpre destacar, em 
atenção ao disposto no art. 8º da LC 173/20, que, até 31 de 
dezembro de 2021, esses abonos somente poderão ser pagos se 
decorrentes de determinação legal anterior à calamidade pública 
decorrente da Covid-19 ou de sentença judicial transitada em 
julgado. (TCEMG. Processo nº 1102367. Disponível 
em:https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/2519509) 
Nesse mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas do 
Estado do Piauí, por meio do Procurador de Contas Plínio Valente 
Ramos Neto, ao tratar de questionamento de igual natureza. Em 
destaque: 
2ª questão: Noutra perspectiva, considerando as limitações impostas 
pela Lei Complementar 173/2020 e Emenda Complementar 
109/2021, caso o Município, por meio do pagamento das 
remunerações ordinárias de seus servidores, não alcance o patamar 
mínimo de 70% dos recursos a serem aplicados com os profissionais 
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da educação, poderá cumprir o índice por meio da concessão de 
abono salarial? 
Resposta: Conforme consideração acima, na Lei nº 14.113/2020 não 
há vedação à concessão de abono salarial para fins de 
complementação dos 70% do FUNDEB, devendo-se observar a 
proibição de concessão de abonos até 31/12/2021, por força do art. 
8º da Lei Complementar nº 173/2020. Recomenda-se, no entanto, 
que a gestão realize um melhor planejamento em relação à 
remuneração dos professores, a fim de que não haja necessidade de 
complementação. (Ministério Público de Contas do Estado do Piauí. 
Parecer nº 2021PC0006. Autos nº TC/014026/2021. 
Disponível em https://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/pesquisa-de- 
processos/?n_tipo=1&n_processo=014026/2021). 
Ademais, insta anotar que a criação e implementação de 
mecanismos de distribuição do superávit do FUNDEB contrasta com 
recente orientação oriunda do Governo Federal. A incongruência 
entre novas normas locais que implementem distribuição de sobras 
do FUNDEB e a restrição temporária à criação de abonos é afirmada 
pelo Ministério da Educação na já mencionada cartilha “FUNDEB 
Perguntas e Respostas”, segundo a qual a Lei Complementar nº 173, 
de 2020, veda expressamente em seu art. 8º, inciso VI, o pagamento 
de abono ou rateio com recursos do FUNDEB no exercício de 2021. 
De fato, o dispositivo salientado pelo Ministério da Educação é 
bastante claro ao proibir a criação de abonos ou benefícios de 
qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e 
de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus 
dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada 
em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. 
Diante do teor da lei excepcional sob enfoque, é inequívoca a 
vedação do pagamento de abonos, salvo aqueles decorrentes de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade. Afigura-se ilegal, portanto, a implementação 
da distribuição das sobras do FUNDEB determinada por norma 
superveniente à Lei Complementar nº 173/2020. Novamente, cabe 
recordar que o pagamento do abono objeto da consulta não foi 
tratado pela Emenda Constitucional nº 108/2020, pelo art. 212-A da 
Constituição Federal ou pela Lei nº 14.113/2020, de forma que estas 
normas, de forma expressa, não operaram revogação da proibição 
temporária de concessão de abonos. 
A existência de outros meios de distribuição do superávit do 
FUNDEB, inclusive os sugeridos pelo Ministério da Educação, como 
se verá adiante, revela possibilidade de utilização desses recursos 
consentânea tanto com a obrigação de destinação de 70% do fundo 
com pagamento dos profissionais da educação, quanto com as 
restrições determinadas pela Lei Complementar nº 173/2020. A 
adoção desses meios alternativos se apresenta como a opção mais 
harmoniosa no contexto do aparente conflito de normas. 
Em último ponto, o Ministério Público de Contas ratifica o teor do 
Certificado nº 1358/2021 no ponto em que a Secretaria de Contas 
Mensais de Gestão responde, de forma adequada, ao segundo 
questionamento apresentado pelo consulente. 
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Oportuno salientar que o Ministério da Educação, por meio da 
cartilha “FUNDEB Perguntas e Respostas” apresenta soluções para 
a dúvida extraída da segunda pergunta da consulta objeto dos 
presentes autos. Nas páginas 86 e seguintes do aludido documento, 
o órgão federal, em tópico denominado “O que fazer se o Município 
ou Estado chegar ao mês de outubro sem perspectiva de alcançar a 
aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB com a 
remuneração de profissionais da educação básica?”, apresenta 
sugestões de medidas afinadas, inclusive, com as restrições 
impostas pela Lei Complementar nº 173/2020. 
Em razão do exposto, após análise detida da matéria, o Ministério 
Público de Contas opina pelo conhecimento da consulta, visto que 
cumpridos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, concorda 
com as sugestões de respostas apresentadas pela Secretaria de 
Atos de Pessoal e pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão. [...] 

7. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

8. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV, do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

9. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência do Relator 

10. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2021, a presidência das consultas de Morrinhos, conforme art. 4º da 

Decisão Normativa nº 10/2020-TCMGO, particularmente do anexo I novo, que 

redistribuiu aos Conselheiros-Substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Irany de 
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Carvalho Júnior, os municípios que competiam ao Conselheiro-Substituto Vasco 

Jambo, que se aposentou. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

11. A Secretaria de Atos de Pessoal, a Secretaria de Contas Mensais de 

Gestão e o Ministério Público de Contas convergiram quanto à preliminar de 

conhecimento desta Consulta. 

12. Na mesma esteira de entendimento, convergimos com as opiniões das 

Unidades Técnicas e do Parquet de Contas em sede de preliminar, conhecendo 

desta Consulta, concluindo que a mesmo preenche os requisitos de admissibilidade 

insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e art. 199 do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. QUESTÃO 1) Existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, 

que servem exclusivamente para o pagamento da remuneração dos profissionais da 

educação básica; bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente 

para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes; mesmo sob a égide da Lei nº 173/2020, seria possível ratear o saldo 

remanescente existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara 

Municipal, concedendo um abono de caráter transitório àqueles profissionais? 

a) Parecer jurídico do Consulente 

13. O parecerista da Autoridade Consulente manifestou-se no sentido de 

que a Administração Municipal deve encaminhar projeto de lei acerca da realização 

de rateio do saldo financeiro remanescente na conta do FUNDEB sob a forma de 

abono aos profissionais da educação, de modo a atender as disposições expressas 

pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020, no que tange 

a aplicação da proporção mínima de 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração 

dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 
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14. A Secretaria de Atos de Pessoal, mediante o Certificado nº 4906/21, 

coadunou que, em observância aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 

administrativa e responsabilidade na gestão fiscal, a realização de rateio na forma de 

concessão de abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, 

utilizando-se de recursos provenientes das sobras dos recursos do FUNDEB, deve 

ser disposta em lei municipal aprovada pela Câmara Municipal, na qual devem ser 

estabelecidos, de forma clara e objetiva, os critérios adotados pela Administração, o 

valor e a forma de pagamento, garantindo-se a transparência e legalidade do 

procedimento. 

15. No entanto, a SAP entende que a concessão de tais abonos/rateios no 

período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021 conflita com as disposições 

do art. 8º, VI da Lei Complementar nº 173/2020, as quais proíbem a criação de 

auxílios vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, uma vez que, a concessão de abono com recursos originários de 

saldo remanescente do FUNDEB, está inserida nas aludidas proibições. 

16. Salienta, ainda, a especializada, que a sistemática de enfrentamento à 

pandemia impôs aos gestores públicos responsabilidades no gasto público, visto que 

no decorrer dos exercícios de 2020 a 2021 muitos direitos de servidores públicos, 

incluídos os da educação básica, foram adiados.  

17. Ademais, muitos gastos com a educação básica como transporte 

escolar, aquisição de materiais didáticos, manutenção e conservação das 

instalações, dentre outros, não se realizaram, dada a nova dinâmica de ensino 

constituída basicamente por aulas virtuais.  

18. Portanto, eventual superávit pode não refletir a realidade, dada a 

possibilidade de existirem demandas represadas no contexto da educação básica 

nos municípios. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) 

19. O Ministério Público de Contas corroborou a opinião expressa pela 

Secretaria de Atos de Pessoal. 

d) Conclusão do Relator 
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20. Esta Consulta, como dito pelo Parecerista do Consulente, Secretaria de 

Controle Externo e Ministério Público de Contas, envolve tema complexo e sem 

consenso doutrinário e jurisprudencial. 

21. A dúvida suscitada consiste, basicamente, quanto à aplicação de três 

instrumentos legais: a Emenda Constitucional nº 108/2020, a Lei Federal nº 

14.113/20 e a Lei Complementar nº 173/2020.  

22. A Emenda Constitucional nº 108/2020 modificou a redação do art. 212-

A, XI da Constituição Federal, elevando, de 60% para 70%, a parcela do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) destinado ao pagamento dos profissionais da 

educação básica em efetivo exercício.  

23. Tal alteração constitucional foi regulamentada pela Lei Federal nº 

14.113/2020.  

24. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), instituído pela Lei nº 

14.113/2020, é um Fundo especial, de natureza contábil, composto por recursos 

provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios cuja destinação é vinculada às políticas públicas relacionadas à área da 

educação, conforme disposto na Constituição Federal, sendo vedadas outras 

aplicações. 

25. Ocorre, que a modificação trazida pela EC nº 108/2020, e 

posteriormente, sua regulamentação, por intermédio da  Lei nº 14.113/2020, foram 

instituídas no decorrer da vigência da Lei Complementar nº 173/2020 (28/05/2020 a 

31/12/2021), que modificou a LRF e trouxe disposições em função da necessidade 

de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de modo a 

racionalizar as despesas públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

em especial as despesas de pessoal, que corresponde a maior parcela das 

despesas totais dos entes públicos.  
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26. Dentre as proibições impostas estão a 

criação/concessão/majoração/reajuste de despesa com pessoal, nos termos do art. 

8º, I e VI, da Lei Complementar nº 173/2020. 

27. Nesse ponto, reside a dúvida do Consulente, em que, diante da 

obrigatoriedade de aplicar, no mínimo, o percentual de 70% dos recursos do 

FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação, ao seguir o dispositivo 

constitucional, estaria o gestor descumprindo o art. 8º, I e VI, da Lei Complementar 

nº 173/2020? 

28. E mais, diante da hipótese de existência de saldo financeiro dos 

recursos do FUNDEB, poderia o município instituir, por meio de lei específica, em 

caráter transitório, rateio sob a forma de abono aos profissionais da educação, com 

o objetivo de distribuir atingir o mínimo de aplicação dos 70% dos recursos do 

FUNDEB fixada pelo art. 212-A, XI da Constituição Federal? 

29. O art. 8º, inciso VI, da Lei Complementar nº 173/2020, proíbe 

expressamente a criação ou majoração de abonos, o cerne da primeira questão 

trazida pelo Consulente, durante o período de pandemia causada pelo coronavírus. 

Vejamos a redação do mencionado texto legal: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 
dezembro de 2021, de: [...] 
VI – criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 
ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e 
empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade; 

30. Em relação às citadas normas, cronologicamente a Lei Complementar 

nº 173/2020, de 27 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial da União de 

28/05/2020, edição 101, seção 1 , página 4; a Emenda Constitucional nº 108/2020 

foi promulgada em 26 de agosto de 2020, e a Lei Federal nº 14.113/2020, foi 

publicada em 25 de dezembro de 2020, logo, o novo FUNDEB foi instituído dentro 

do período de pandemia causada pelo coronavírus. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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31. Essa cronologia demonstra, a nosso ver, que se o legislador 

constitucional ou infraconstitucional quisesse excepcionar o rateio/abono o teria feito 

na Emenda Constitucional nº 108/2020 ou na Lei Federal nº 14.113/2020, retirando a 

restrição inserta no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 

32. Nessa seara, o Caderno com as Perguntas Frequentes sobre o 

Fundeb1, considerando a Emenda Constitucional nº 108/2020 e a Lei nº 

14.113/2020, é um material de apoio a todos os gestores que trabalham por uma 

educação básica pública de qualidade. Nas páginas 84/85, 7.12. está a seguinte 

pergunta: Por que é proibido realizar o pagamento de abono ou rateio com recursos 

do Fundeb no exercício de 2021? Quais são os riscos? As respostas são as 

seguintes:  

PORQUE É PROIBIDO?  
● Não há permissivo legal expresso. 
● A Emenda Constitucional nº 108 e a Lei nº 14.113/2020 não 
fizeram qualquer menção à possibilidade de pagamento de abono 
com recursos do Fundeb para se alcançar o percentual mínimo de 
70% destinado à remuneração dos profissionais da educação. 
● Conforme já explicitado, a Lei Complementar nº 173, de 2020, 
veda expressamente em seu art. 8º, inciso VI. 
QUAIS SÃO OS RISCOS? 
● Considerar somente os profissionais do magistério para rateio 
gera risco de judicialização de outras carreiras ligadas à educação 
básica, que também estão contempladas na CF e na Lei do Fundeb. 
● Lei municipal autorizando o abono salarial a ser empenhada 
em 2021 para pagamento no começo de 2022 afronta ao princípio da 
competência da despesa (artigo 35, II, da Lei 4.320/64, vedação 
mencionada na Lei 173/2020. 
● A inobservância aos percentuais de aplicação mínima dos 
recursos da educação e dos percentuais do Fundeb podem ensejar a 
responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade, além de 
configurar ato inconstitucional, sujeito às penalidades legais. 
● A ocorrência de “sobras” significativas de recursos dos 70% 
(setenta por cento) do Fundeb no final de cada exercício pode 
significar que o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais 
da Educação Básica ou, ainda, a escala ou tabela de 
salários/vencimentos, está necessitando de revisão ou atualização, 
de forma a absorver, sem sobras, os 70% (setenta por cento) do 
Fundo no pagamento da remuneração, sem a necessidade de uso de 
pagamentos sob a forma de abonos. 

                                                           
1

 Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/FundebPerguntaseRespostasOUTUBRO2021parapublicao.pdf, 

acesso em: 30/11/2021, 18h15min. 
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● A adoção de pagamentos de abonos em caráter permanente 
pode ensejar, no futuro, que tais pagamentos sejam incorporados à 
remuneração dos servidores beneficiados, por se caracterizar, à luz 
da legislação trabalhista, um direito decorrente do caráter contínuo e 
regular dessa prática. 
● A Constituição Federal (art. 212-A, XI) determinou 
expressamente que proporção não inferior a 70% (setenta por cento) 
do novo Fundeb, excluídos os valores da complementação-VAAR, 
fosse destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica 
em efetivo exercício. Além disso, é preciso considerar que, no 
mínimo 15% da complementação-VAAT deve ser aplicada em 
despesas de capital e 50% destinada à educação infantil. Ainda, a 
Lei nº 14.113/20, ao regulamentar o novo Fundeb, prevê algumas 
hipóteses de responsabilização no caso de desrespeito às suas 
disposições. 
● Caso não atingidos os percentuais determinados em Lei, 
deverá ser justificado e comprovado no momento da prestação de 
contas os motivos de não cumprimento ao Tribunal de Contas ao 
qual o Município esteja vinculado. 

33. Ademais, do ponto de vista estritamente contábil, nos deparamos com 

uma alteração que apenas implicaria uma permutação na aplicação dos recursos do 

FUNDEB: a elevação do percentual destinado aos profissionais de educação (de 

60% para 70%) seria compensada pela diminuição do percentual destinado à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (de 40% para 30%).  

34. Os gastos com pessoal sofreriam elevação, mas o gasto do Ente 

com aplicações dos recursos com suporte no FUNDEB, bem como o dispêndio 

total  permaneceria o mesmo.   

35. Neste sentido, estritamente contábil, não haveria afronta ao 

espírito/essência do bem jurídico tutelado pela Lei complementar nº 173/2020, visto 

não ocorrer aumento da despesa total do ente. Haveria aumento de despesas com 

pessoal, sem acarretar aumento na despesa total. 

36. Contudo, as normas disciplinadoras da responsabilidade na Gestão 

fiscal também encontram amparam no texto constitucional, e devem ser respeitadas. 

37. Não se trata aqui de conflito de normas, nem de reconhecimento do 

direito de certa categoria profissional. Trata-se de operacionalizar/implementar o 

direito respeitando-se todos os princípios da administração pública, com 

responsabilidade aguçada, especialmente em momentos ainda turbulentos em que 

se encontra o país. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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38. A guisa de exemplo, cito o dispositivo constitucional que define o 

salário mínimo: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição 

social: 

(...) 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 

suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim; 

39. Poderia ser considerada inconstitucional a Lei federal nº 14.158, de 2 

de junho de 2021, institui o salário mínimo de R$1.100,00? 

40. Há quem defenda que a simples previsão de direitos na norma magna 

da nação é condição necessária e suficiente para que tais direitos sejam 

implementados. Este relator entende que é condição necessária, mas não suficiente. 

41. As mudanças nas políticas públicas, em plano constitucional devem ser 

implementadas com responsabilidade e maturação pelos administradores pátrios. 

42. Os profissionais de educação não perderão seu direito à participação 

no rateio de verbas do FUNDEB. Em momento conveniente e oportuno, mediante 

análise de riscos e informações, com planejamento e responsabilidade, será feito. 

Se possível de forma coordenada, como bem orientou a Cartilha do FUNDEB. 

43. Portanto, no entendimento deste Relator, o pagamento, em caráter 

excepcional, de adicionais aos Professores ao final do exercício em que há 

“sobra” de recursos vinculados ao FUNDEB, os chamados abonos em forma de 

rateio, , se enquadram, literalmente, na proibição ditada pelo inciso VI do art. 8º 

da Lei Complementar nº 173/2020. 

44. Assim, convergirmos com o posicionamento adotado pela Secretaria 

de Atos de Pessoal, corroborado pelo Ministério Público de Contas, conforme 

fundamentação ora expressa, no sentido de que é possível a criação e pagamento 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de “abono” ou “rateio” a profissionais da educação decorrente de sobra de recursos 

dos 70% do FUNDEB, condicionada à aprovação de lei municipal em sentido estrito 

(art. 37, X, da Constituição Federal), a qual deve estabelecer o valor, a forma de 

pagamento e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e 

produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 

administrativa e responsabilidade na gestão fiscal; contudo, entre 28/05/2020 a 

31/12/2021, por força do art. 8º, VI, da Lei Complementar nº 173/20, está proibida a 

criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 

benefícios de qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de 

“abono” ou rateio de saldo remanescente do FUNDEB, criado pela Emenda 

Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/20. 

2.2.2 QUESTÃO 2) Em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado 

da conta do FUNDEB? 

a) Parecer jurídico do Consulente 

45. O parecerista da Autoridade Consulente não se manifestou quanto a 

impossibilidade de utilização do saldo financeiro acumulado na conta do FUNDEB. 

b) Posição da Secretaria de Contas Mensais de Gestão - SCMG 

46. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, mediante o Certificado nº 

1358/21, posicionou-se de forma alinhada à Secretaria de Atos de Pessoal – SAP, 

pugnando que a resposta a ser apresentada ao consulente, no que tange às 

decisões político-administrativas relativas ao saldo financeiro destinado à 

remuneração dos profissionais da educação básica, sejam levados em consideração 

as limitações impostas no período de vigência da Lei Complementar nº 173/2020, 

conforme disposto em seu art. 8º. 

47. Salienta-se que a SCMG trouxe alternativas para a aplicação dos 

recursos remanescentes do FUNDEB, dentre as possibilidades, cita-se o pagamento 

retroativo do piso nacional do magistério (AC-CON nº 13/2020 – TCMGO); e 

progressões e promoções estabelecidas em plano de cargos e salários instituídos e 

regulamentados anteriormente à vigência da LC nº 173/2021 (AC-CON nº 18/2020 – 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TCMGO). 

48. A SCMG cita, ainda, o Manual de Perguntas e Respostas do Novo 

FUNDEB, elaborado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE. 

49. Cabe destaque, também, a citação da possibilidade de pagamento de 

gratificações concedidas em leis municipais anteriormente a vigência da LC nº 

173/2020, defendia pelo TCESC (Prejulgado nº 2275), e a possibilidade de revisão 

geral anual, defendida por este TCMGO como exceção à regra insculpida na LC nº 

173/2020. 

50. É necessário ressaltar, quanto às concessões de revisão geral anual, 

que em decisão monocrática, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de 

Morais cassou os Acórdãos do TCEPR (447230/20 e 96972/21), que autorizavam a 

concessão de revisões gerais anuais. 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) 

51. O Ministério Público de Contas corroborou a opinião expressa pela 

Secretaria de Constas Mensais de Gestão. 

d) Conclusão do Relator 

52. .Seguindo a linha de raciocínio QUESTÃO 1, convirjo com a Secretaria 

de Contas Mensais de Gestão quando anota no Certificado nº 1358/2021 que a 

Emenda Constitucional nº 108 e a Lei nº 14.113/20 não fizeram qualquer menção à 

possibilidade ou não de pagamento de abono”, ou seja, não há previsão legal para o 

pagamento do abono/rateio”. 

53. Quanto às maneiras do município utilizar as sobras de recursos do 

FUNDEB, temos que poder-se-iam adotar as sugestões exemplificativas contidas no 

Caderno com as Perguntas Frequentes sobre o Fundeb2, apresentadas no item 

7.13, para aplicar o superávit dos 70% do FUNDEF, in verbis: 

                                                           
2

 Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/FundebPerguntaseRespostasOUTUBRO2021parapublicao.pdf, 

acesso em: 30/11/2021, 18h15min. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/FundebPerguntaseRespostasOUTUBRO2021parapublicao.pdf
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O que fazer se o Município ou Estado chegar ao mês de outubro sem 
perspectiva de alcançar a aplicação mínima de 70% dos recursos do Fundeb 
com a remuneração de profissionais da educação básica?” 
Os percentuais dos recursos da educação devem ser respeitados e 
cumpridos. Entretanto, com a Pandemia do Covid-19 e as restrições da Lei 
Complementar nº 173, de 2020, alguns Municípios podem não cumprir os 
percentuais legais mínimos. 
Considerando o contexto nacional, os Tribunais de Contas têm se 
manifestado sobre algumas medidas que poderão ser tomadas para resolver 
esse impasse e iremos compartilhar cinco providências orientadas pelo 
TCE/SP. Diante da impossibilidade de cumprir com o percentual mínimo de 
70% com o pagamento aos profissionais da educação, orienta-se que: 
a. Seja feita a análise quanto a possibilidade de se indenizar os profissionais 
da educação, que tenham saldo adquirido, com relação a licença prêmio, 
desde que a aquisição deste saldo tenha ocorrido em data anterior a vigência 
da LC nº 173, de 2020. Neste caso, se houver esta previsão na legislação 
municipal e o saldo, frisa-se, for anterior a 28/05/2020 (data de início da LC 
nº 173, de 2020), será possível realizar a concessão da indenização em 
epígrafe; 
b. Outra medida seria a possibilidade de se conceder férias não gozadas e 
adquiridas antes do período de vigência da LC nº 173, de 2020 (28/05/2020), 
desde que o deferimento tenha respeitado o Princípio da Discricionariedade 
da Administração Pública, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual; 
c. Ainda, seria cabível a nomeação para a reposição de cargos de chefia e 
assessoramento, bem como as reposições decorrentes de vacância, ainda 
que verificadas no período de vigência da LC nº 173, de 2020. Essa 
reposição abrange os cargos efetivos, como também, os cargos de chefia, 
direção e assessoramento; 
d. Para aqueles servidores que tenham preenchido os requisitos legais para 
aquisição de adicionais, requisitos estes de caráter objetivo, realizados com 
amparo legal e com data anterior à vigência da LC nº 173, de 2020, também 
se abre a possibilidade de receberem os adicionais. O que a lei veda é que o 
período seja atingido dentro do prazo de vigência da lei (28/05/2020 a 
31/12/2021); 
e. Por fim, as horas extras trabalhadas e desde que justificadas conforme 
observância aos princípios da conveniência e oportunidade da Administração 
Pública, poderão ser pagas, uma vez que elas não se amoldam às vedações 
da LC nº 173, de 2020. 
Conclui-se, portanto, que são admissíveis as medidas que observem a 
legislação municipal e que estejam dentro do período permitido pela LC nº 
173, de 2020. Registre que são possibilidades/orientações elencadas pelo 
TCE/SP (Proc. N. 1660598920-1). De toda forma, os Tribunais de Contas 
respectivos podem ser consultados sobre o tema. 

54. Diante do exposto, seguindo a opinião da Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão, corroborada pelo Ministério Público de Contas, manifesta esta 

http://www.tcm.go.gov.br/
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relatoria que a utilização do saldo financeiro de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação-FUNDEB para pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica em efetivo exercício deve seguir, em âmbito municipal, a necessidade e 

possibilidade individualmente apresentada pelo ente, dentro das hipóteses não 

vetadas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, bem como, as sugestões 

exemplificativas contidas no Caderno com as Perguntas Frequentes sobre o 

FUNDEB, apresentadas no item 7.13, para aplicar o superávit dos 70% do FUNDEB. 

III – DA PROPOSTA 

55. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER desta Consulta, uma vez observados os requisitos de 

admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER AO CONSULENTE: 

a) QUESTÃO 1: 

  Existindo superávit financeiro de recursos do FUNDEB, que servem 

exclusivamente para o pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica; bem como a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

mesmo sob a égide da Lei nº 173/2020, seria possível ratear o saldo remanescente 

existente, desde que autorizado por lei aprovada pela Câmara Municipal, 

concedendo um abono de caráter transitório àqueles profissionais? 

 RESPOSTA:  

 É possível o pagamento de “abono” ou “rateio” a profissionais da 

educação, em caráter transitório, financiado pelo saldo remanescente dos recursos 

da cota-parte de 70% do FUNDEB, condicionada à existência de lei municipal em 

http://www.tcm.go.gov.br/
about:blank
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sentido estrito (art. 37, X, da Constituição Federal), aprovada antes da vigência da 

Lei Complementar nº 173/2020, a qual deve estabelecer o valor, a forma de 

pagamento e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e 

produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 

administrativa e responsabilidade na gestão fiscal.  

 Contudo, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, é 

proibida a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 

ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de 

“abono” ou rateio de saldo remanescente do FUNDEB, criado pela Emenda 

Constitucionais n. 108/2020 e Lei Federal n. 14.113/20. 

b) QUESTÃO 2: 

 Em caso negativo, o que fazer com o saldo financeiro acumulado da 

conta do FUNDEB? 

 RESPOSTA:  

 A utilização do saldo financeiro de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação-FUNDEB para pagamento da remuneração dos profissionais da educação 

básica em efetivo exercício deve seguir, em âmbito municipal, a necessidade e 

possibilidade individualmente apresentada pelo ente, dentro das hipóteses não 

proibidas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, quando derivado de sentença 

judicial transitada em julgado ou decorrente de determinação legal anterior a 

calamidade, bem como, as sugestões exemplificativas contidas no Caderno com as 

Perguntas Frequentes sobre o FUNDEB, apresentadas no item 7.13, para alcançar o 

mínimo de 70% do FUNDEB a ser aplicado naquelas despesas. 

 III – RECOMENDAR que a Administração pública municipal, 

notadamente o Prefeito e Secretário Municipal de Educação, promovam um melhor 

planejamento e controle da execução relativa à remuneração dos profissionais da 

educação básica, a fim de se evitar ou minimizar as sobras de recursos do FUNDEB 

ao final do exercício. 

 IV – RESSALTAR que o não atingimento da aplicação mínima de 70% 

dos recursos do FUNDEB em remuneração dos profissionais da educação básica 

pública em efetivo exercício, durante o período excepcional estabelecido na Lei 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 43 de 57 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

PD 0142-2021 - 08521-2021 - MORRINHOS - FUNDEB - Consulta – ams,hwao - resposta 

Processo nº 08521/21 
Fls. 

Complementar n. 173/2020, não enseja automaticamente o julgamento pela 

irregularidade das contas de gestão ou a emissão de parecer prévio desfavorável 

nas contas de governo, na medida em que, ao apreciar o caso concreto, o Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás avaliará se há justa causa para o não 

alcance do gasto mínimo constitucionalmente fixado, por força de fatores que fogem 

ao seu controle ou que configurem a inadequação da despesa que se optou por não 

realizar ao interesse público primário. 

56. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 2 de dezembro de 

2021. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Apêndice A – Excertos normativos relevantes para análise do Processo 08521/2021 

Item Descrição Norma Conteúdo 

1 Responsabilidade na Gestão Fiscal Lei complementar nº 101/2000 (LRF) Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar. 
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios. 

(...) 
CAPÍTULO IV 

DA DESPESA PÚBLICA 
Seção I 

Da Geração da Despesa 
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 
17. 
 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:    
(...) 

Seção II 
Das Despesas com Pessoal 

Subseção I 
Definições e Limites 

  Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 
pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e 
de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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(...) 
§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração 
bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para 

atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.        (Incluído 
pela Lei Complementar nº 178, de 2021) 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
(...) 
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 
percentuais: 
(...) 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo; 
(...) 
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será 
realizada ao final de cada quadrimestre. 
(...) 
 

2 Princípios constitucionais da 
ministração do ensino 

Art. 206 da CRFB, com redação da EC 

53/2006 

TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 

(...) 
CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 
(...) 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp178.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp178.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm
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públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas;  
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

3  FUNDEB temporário (Criação em 
ADCT) – EC 53/2006 

Em Disposições transitórias, EC 

53/2006 vigente até EC 108/2020 

 Pelo menos 60% para 
profissionais do magistério da 
educação básica 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 
(...) 

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão 
parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição 
Federal à 
manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 
disposições: 
(...) 
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo 
referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
 
 

4 FUNDEB temporário – parte 
destinada aos profissionais do 
magistério - Definições e 
regulamentação da EC 53/2006  

Lei 11.494/2007 (...) 
Art. 22. – Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais 
dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 
pública. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
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I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do 
magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores 
do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os 
encargos sociais incidentes; 
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 
educacional e coordenação pedagógica; 
  
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 
magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular 
vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental 
que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos 
temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não 
impliquem rompimento da relação jurídica existente. 

5 FUNDEB temporário – parcela 
destinada à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino  

LDB (Lei nº 9.394/1996) Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino 
as despesas realizadas com vistas à  consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 
destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente 
ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 
disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar. 

6 Definição de Profissional da 
educação escolar básica 

Pela LDB com a redação da Lei 

12.014/2009 
Art. 61 Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção 
e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado e doutorado 
nas mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 
ou superior, em área pedagógica ou afim”. 

7  Pela LDB, com os acréscimos da Lei 

nº 13.415/2017 
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação 
ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 
ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender 
ao inciso V do caput do art. 36; 
V - profissionais graduados que tenham feito complementação 
pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

8 Profissionais prestadores de 
serviços de Psicologia e serviço 
Social 

Lei nº 13.935/2019 Art. 1º  As redes públicas de educação básica contarão com serviços de 
psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades 
definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. 
§ 1º  As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a 
melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a 
participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações 
sociais e institucionais. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12014.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12014.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13935.htm
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§ 2º  O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto 
político-pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus 
estabelecimentos de ensino. 

9 Responsabilidade na Gestão Fiscal 
em período da PANDEMIA 

 Proibições aos entes 
referentes à ações que 
resultem em aumento de 
despesas com pessoal 

 Exceções 

Lei complementar nº 173/2020 Art. 1º  Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-
19). 
(...) 
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores 
e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade pública; 
II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 
III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições 
de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem 
aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos 
efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do 
caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários 
para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de 
formação de militares;        (Vide) 
V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias 
previstas no inciso IV;        (Vide) 
VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
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indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 
Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou 
ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade; 
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto 
nos §§ 1º e 2º; 
VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 
variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 
IV do caput do art. 7º da Constituição Federal; 
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente 
para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e 
demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em 
decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer 
prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros 
fins. 
§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica 
a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e 
efeitos não ultrapassem a sua duração. 
§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia 
compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, 
observado que: 
I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim 
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução 
por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação 
deverão ser permanentes; e 
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz 
enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de 
inconstitucionalidade. 
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão 

http://www.tcm.go.gov.br/
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conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas 
neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o 
fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. 
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na 
Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de 
transposição e de enquadramento. 
§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos 
profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a 
medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência 
e efeitos não ultrapassem a sua duração. 
§ 6º (VETADO). 
§ 7º O disposto nos incisos IV e V do caput deste artigo não se aplica aos 
cargos de direção e funções previstos nas Leis nos 13.634, de 20 de março 
de 2018, 13.635, de 20 de março de 2018, 13.637, de 20 de março de 2018, 
13.651, de 11 de abril de 2018, e 13.856, de 8 de julho de 2019, e ao quadro 
permanente de que trata a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.         
(Incluído pela Lei Complementar nº 180, de 2021) 

10 FUNDEB permanente No corpo da CRFB, após EC 108/2020 

 Pelo menos 70% para 
profissionais da educação 
básica em efetivo exercício 

 No máximo 30% em 
manutenção e 
desenvolvimento do ensino na 
educação básica 

TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 

(...) 
CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 
(...) 

 
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 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.htm
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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; 
(...) 
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;        

11 Definições de: 

  Profissional de Educação 
Básica 

 Efetivo exercício 

Lei nº 14.113/2020 Art. 26.  Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º 
desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos 
anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao 
pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da 
educação básica em efetivo exercício. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da 
educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou 
função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos 
sociais incidentes; 
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , bem como aqueles 
profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 
2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica; 
III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos 
profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm
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vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental 
que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos 
temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não 
impliquem rompimento da relação jurídica existente. 
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