
 
 
 

MOÇÃO DE APOIO AO FUNDEB PERMANENTE 

Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação Nacional          
dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e 07 de dezembro                
de 2019, se manifestam pela urgência na aprovação do novo FUNDEB permanente, nos moldes              
do relatório apresentado ao substitutivo da PEC 15/2015 no âmbito da Comissão Especial da              
Câmara Federal, pela Deputada Professora Dorinha (DEM/TO). 

Principal política de financiamento da educação básica no país, o atual Fundo de             
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da            
Educação – FUNDEB, criado pela Emenda Constitucional nº 53, expira em 31 de dezembro de               
2020. Por isso é fundamental o envolvimento de toda a sociedade brasileira para a sua               
emergente renovação, em um patamar de investimento superior ao atual e de maneira perene              
para atender mais adequadamente as necessidades dos sistemas de ensino. 

Assim como a sociedade em geral que acessa diariamente as escolas públicas            
brasileiras, também os gestores municipais e estaduais estão preocupados com a extinção do             
FUNDEB em 2020, sem a consequente renovação do Fundo. Isso porque o FUNDEB concentra              
mais de 60% dos recursos investidos na educação básica, sendo responsável pela equalização no              
atendimento escolar em mais de 70% dos municípios brasileiros. Ou seja: o efeito redistributivo              
do Fundo da Educação Básica não se dá apenas nos estados que recebem a complementação               
federal, mas em todos os demais, através do aporte equalizador entre o ente estadual e seus                
municípios. 

Nesse sentido, defendemos as seguintes diretrizes para a PEC 15 e suas correlatas:             
manutenção das receitas vinculadas à educação (art. 212 da CF) à luz dos debates de reforma                
tributária e pacto federativo que ocorrem paralelamente ao FUNDEB; aumento da           
complementação da União para 40% do total das receitas dos fundos estaduais; inclusão de              
novas receitas orçamentárias na cesta do FUNDEB para financiar o CAQ; distribuição            
equitativa dos recursos do FUNDEB, sem a aplicação de critérios meritocráticos entre redes de              
ensino que possuem realidades díspares (o que poderá comprometer o objetivo central da             
política); vinculação das receitas do FUNDEB às matrículas das redes públicas, sem permissão             
de vouchers ou outras formas de alocação desses recursos na rede privada; instituição do CAQ               
como referência para o financiamento escolar, adotando-se o cálculo do Custo Aluno sobre as              
receitas totais da educação em cada ente federado; aperfeiçoamento dos critérios distributivos da             
complementação da União, com vistas a melhorar a equalização do atendimento escolar;            
previsão de prazo para regulamentar o piso salarial profissional nacional previsto no art. 206,              
VIII da CF, de abrangência para todos os profissionais da educação. 
 
 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


