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Parecer nº 175/2021 

   

Parecer Jurídico 

 

Requerente: Gabinete do Prefeito Municipal 

Assunto: SOBRAS DOS RECURSOS DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE 
LUCENA-PB, REFERENTES AO ANO DE 2021. 
 

Ementa: Parecer Jurídico acerca da 
utilização das sobras dos recursos do 
FUNDEB do ano de 2021. 

 

Em atenção ao pedido de Parecer Técnico-Jurídico dirigido à 

Procuradoria-Geral do Município, opino como segue: 

Atendendo ao pedido de orientação jurídica desta Procuradoria Municipal, 

feita pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sobre a utilização das sobras 

dos recursos do FUNDEB, destinados para Secretaria de Educação do Município 

de Lucena, apresentamos a seguir os devidos esclarecimentos legais e jurídicos, 

visando a elucidação de dúvidas e a segurança jurídica nas aprovações de 

possíveis Projetos de Lei que venham complementar os índices para atingir o 

cumprimento dos recursos do FUNDEB - 70%. 

 

1) BREVE HISTÓRIO DA LEGISLAÇÃO DO FUNDEB. 

 Inicialmente, é importante esclarecer que no ano de 2020, foi promulgada 

a Emenda Constitucional nº108/2020, que produziu efeito legais e financeiros a 

partir de 01/01/2021. Alterando entre outros importantes artigos, o art. 212 da 

Constituição Federal, nossa Lei Maior, como podemos ver abaixo: 

 "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 disposições: 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212a
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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; 

 

No mesmo ano o governo federal, aprovou a Lei Federal nº14.113/2020 

(conhecida como LEI DO NOVO FUNDEB), a qual trousse uma regulamentação 

sobre vários pontos importantes do FUNDEB. Em sua redação encontramos a 

ratificação dos percentuais constitucionais, que sofreram significativas 

alterações a serem implementadas e aplicadas ao longo do ano de 2021. Entre 

essas alterações, entendemos como a mais importante, o aumento de 60% para 

70% dos recursos destinados ao pagamento de professores, supervisores e 

demais profissionais de educação básica em efetivo exercício, previstas no 

art.26. 

 “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;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13935.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13935.htm
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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.”  

 Na mesma Lei, tivemos a redução dos percentuais destinados a outros 

custeios, e despesas de capital de 40% para 30%. 

 Pois bem, após a aprovação e publicação da Lei nº14.113/2020 em 

25/12/2020, a vigência desta começou em 01/01/2021, obrigando os Entes 

federados a se adequarem as novas regras de utilização do FUNDEB, com 

regulamentação posterior pelo Decreto nº10.656/2021. 

 Em razão de vários fatores externos e também internos, ocorridos ainda 

em ano de Pandemia, provocado pelo COVID-19, inclusive a suspensão do 

retorno das aulas presenciais, os municípios na sua maioria, incluindo Lucena, 

a partir do segundo semestre de 2021, receberam um repasse de verbas de 

aproximadamente 35% maior, dos recursos do FUNDEB para serem aplicados 

ao logo do ano de 2021, em pagamentos de remunerações (FUNDEB-70%) e 

despesas de capital e custeio (FUNDEB- 30%), gerando uma sobra de valores 

que precisam ser aplicados até 31/12/2021. 

 

2) DA VEDAÇÃO AO AUMENTO DE GASTOS COM REMUNERAÇÃO 

PREVISTAS NO ART.8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. 

 Um ponto que vem trazendo uma certa insegurança para os gestores 

municipais, seria a proibição legal para se aumentar despesas com pessoal ao 

longo do ano de 2021, introduzida pela LC nº173/2020. Com essa vedação legal, 

os TCE’s vem se manifestando pela não utilização dos recursos com aprovações 

de Projetos de Lei Municipais que caracterizem aumento de despesas com 

remunerações. 

 Entretanto, para trazer um esclarecimento e uma interpretação adequada, 

precisamos separar, sobretudo a realidade dos recursos do FUNDEB com os 

demais. Verificando a temporalidade das vigências das normas legais e também 
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a hierárquica das legislações envolvidas, para que não se cometa nenhuma 

irresponsabilidade deixando de aplicar os recursos e ao mesmo tempo de aplicar 

indevidamente. 

 Portanto, entendemos que as vedações previstas no art.8º da Lei 

Complementar nº173/2020, aplicam-se perfeitamente em linhas gerais, a 

quaisquer outras situações, que ensejam em aumento de despesas com 

remunerações ao longo do ano de 2021, exceto as previsões do art.212-A da 

Constituição Federal. Uma vez que uma Lei Complementar não possui força 

legislativa para proibir o cumprimento legislativo constitucional.  

 

3) PROJETO DE LEI – Nº3418/2021 ALTERA A NOVA LEI DO FUNDEB 

(AGUARDANDO SANÇÃO PRESIDENCIAL). 

 Diante de tantas incertezas ocasionadas pela falta interpretação a luz da 

Constituição Federal, ao nosso ver, totalmente equivocadas pelos Tribunais de 

Contas de alguns Estados. Ratificando o entendimento do legislador 

constitucionalista, apresemos a seguir o texto que irá alterar o art. 26 da Lei 

n.14.113/2020, que trás duas previsões no projeto de lei nº3418/2021, o qual 

aguarda sanção presidencial com a possibilidade de permitir pagamentos  dos 

abonos (rateio), para cumprimento dos índices do FUNDEB 70%:  

 

   Com essa previsão legal, sendo sancionada ainda em 2021, os gestores 

municipais, estarão autorizados a efetuarem o pagamento a título de reajuste 
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salarial dos profissionais da educação básica, no mesmo ano de 2021. 

 No mesmo projeto de lei, também teremos a extensão dos profissionais 

beneficiados, com a inclusão do art. 26-A, permitindo o pagamento de 

remunerações salariais aos psicólogos e assistentes sociais de nível superior 

com os recursos do FUNDEB-30%, como podemos verificar abaixo: 

 

 Outra grande alteração a ser considerada, é a possibilidade de 

pagamentos a um número de profissionais de educação maior que a relação 

atual do art. 26 da Lei nº14.113/2020: 
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Como se percebe, os objetivos do legislador infraconstitucional (ART.26-

PL 3418/2021), também se coaduna com o legislador constitucional (art.212-A -

CF), no sentido único de garantir a valorização dos profissionais da educação 

básico no país, sendo qualquer atitude diferente ao que se verifica, incompatível 

com os preceitos e objetivos para o qual o FUNDEB foi criado. 

  

 É o relatório. Segue parecer opinativo. 

 

Conclusão: 

Diante de todo o exposto, esta Procuradoria opina e recomenda as 

seguintes providencias: 

 

DAS RECOMENDAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL 

 

 Tomando por base o texto constitucional introduzido pela emenda 

Constitucional nº108/2020, o qual tem força legislativa sobre qualquer legislação 

infraconstitucional, inclusive, a Lei Complementar nº173/2020. Recomendamos 

que sejam tomadas as seguintes providencias antes de enviar qualquer projeto 

de lei com previsão de pagamento para se cumprir o percentual constitucional 

do FUNDEB-70%: 

 

1) OCORRENDO A SANÇÃO PRESIDENCIAL DO PL Nº3418/2021 EM 

2021: 

1.1 - Antecipar os pagamentos da folha de pagamento do mês de de-

zembro de 2021, para que seja possível a consolidação dos índices 

anuais de aplicação dos recursos do FUNDEB-70% do ano de 2021; 

1.2  - Antecipar o pagamento de 1/3 de férias aos profissionais de edu-

cação; 
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1.3  - Caso não sejam atingidos os índices anuais mínimos do FUN-

DEB-70%, visando não incorrer em crime de responsabilidade por dei-

xar de cumprir o índice constitucional do art.212-A, não aprovando ne-

nhum piso salarial para categoria no ano de 2021, recomendamos: 

a. Solicitar Parecer do Conselho Municipal do FUNDEB, autori-

zando ou proibindo o pagamento de remunerações, (Abono-

Rateio), com as sobras do FUNDEB, após cumprir todas as agen-

das de pagamentos do ano;  

b. Sendo o Parecer do Conselho Municipal do FUNDEB favorável 

ao pagamento de abonos para atingir o percentual anual mínimo 

de 70%, providenciar Projeto de Lei encaminhando para Câ-

mara Municipal, aguardando a devida aprovação do legisla-

tivo, após sancionada a Lei Municipal, providenciar o devido paga-

mento ainda em 2021, ou empenhar em 2021, lançando em restos 

a pagar, para o devido pagamento em 01/2022. 

c. Sendo o parecer do Conselho do FUNDEB proibitivo ao paga-

mento de abonos com as sobras do FUNDEB-70%, recomenda-

mos deixar os recursos em conta bancária do fundo, a disposição 

do Ministério da Educação para futuras deliberações a partir de 

2022. 

d. Apenas encaminhar Projeto de Lei para aprovação de paga-

mento em caráter excepcional do (14º Salário) dos profissionais 

da educação, com a utilização dos 10% das sobras do FUNDEB 

do ano de 2021, para ser empenhado e pago a partir de 01/2022. 

 

2) NÃO OCORRENDO A SANÇÃO PRESIDENCIAL DO PL Nº3418/2021 

EM 2021: 
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a. - Antecipar os pagamentos da folha de pagamento do mês de 

dezembro de 2021, para que seja possível a consolidação dos ín-

dices anuais de aplicação dos recursos do FUNDEB-70% do ano 

de 2021; 

b.  - Antecipar o pagamento de 1/3 de férias aos profissionais de 

educação; 

c.  - Caso não sejam atingidos os índices anuais mínimos do 

FUNDEB-70%, visando não incorrer em responsabilidade por dei-

xar de cumprir o índice constitucional do art.212-A, não aprovando 

nenhum piso salarial para categoria no ano de 2021, recomenda-

mos: 

d. – Solicitar Parecer do Conselho Municipal do FUNDEB, autori-

zando ou proibindo o pagamento de remunerações comple-

mentares, (14º Salário), em caráter excepcional, com as sobras do 

FUNDEB, após cumprir todas as agendas de pagamentos do ano 

de 2021;  

e. Sendo o Parecer do Conselho Municipal do FUNDEB favorável ao 

pagamento, apenas encaminhar Projeto de Lei para aprovação 

de pagamento em caráter excepcional do (14º Salário), com a 

utilização dos 10% das sobras do FUNDEB do ano de 2021, 

para ser empenhado e pago a partir de 01/2022. 

É o parecer.                                        Lucena-PB, 21 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Rogério dos Santos Falcão 
Procurador-Geral do Município 

OAB/PB nº 20.987 
 

Ringson Monteiro De Toledo 
Sub-Procurador 

 
Abraão Dantas Queiroz 
Procurador Municipal 

OAB/PB nº 18.609 
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