
 

Alterações no item 03.08.00 Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, integrante da parte III da 5ª 
edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. 

03.08.03.01 Entes da Federação  

Na página 263, item “2. Estados” incluir o parágrafo: “O Estado de Pernambuco possui 
o Distrito Estadual de Fernando de Noronha e recolhe o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS. Em razão disso o demonstrativo desse Estado apresentará, 
no quadro “RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS” os valores do ISS arrecadado 

com os mesmos subitens dos demais impostos.”. 

03.08.06.02 Estados (Tabela 8.1 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
MDE) 

I. Na página 302, no quadro “RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DO ENSINO”, alteração do detalhamento do item “10 - RECEITA 
DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE” de “10.1- Transferências do Salário-Educação; 
10.2- Outras Transferências do FNDE; 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do 
FNDE” para “10.1- Transferências do Salário-Educação; 10.2- Transferências Diretas 
– PDDE; 10.3- Transferências Diretas – PNAE; 10.4 - Transferências Diretas – PNATE; 
10.5- Outras Transferências do FNDE; 10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do 
FNDE”. 

II. Na página 303, alteração do título do quadro “DEDUÇÕES PARA FINS 
DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO” para “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB”. 

III. Na página 303, no quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO 
FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO”, inclusão 
detalhamento para os itens 21 e 22. No item “21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO 
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB”, incluir 
os subitens: 21.1 - FUNDEB 60% e 21.2 - FUNDEB 40%”. No item “22- DESPESAS 
CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO 
FUNDEB”, incluir os subitens 22.1 - FUNDEB 60% e 22.2 - FUNDEB 40%”. 

IV. Na página 303, no quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO 
FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO”, exclusão da 
linha “24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO1 ((18 – 23) / (16) x 100) %”. 

V. Na página 303, inclusão do quadro “INDICADORES DO FUNDEB” com 
o seguinte detalhamento: “24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE 
LIMITE (20 - 23); 24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 
(18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %; 24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que 
não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %; 24.3 - Máximo 
de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %”. 

VI. Na página 303, no quadro “DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE”, 
inclusão do detalhamento do item “28- EDUCAÇÃO INFANTIL”: “28.1 - Creche; 28.2 
- Pré-escola”. 



 

VII. Na página 303, no quadro “RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 
ENSINO”, inclusão do detalhamento do item "51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS 
COM MDE": "51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino; 51.2 
- Executadas com Recursos do FUNDEB". 

VIII. Na página 303, alteração do título do quadro “FLUXO FINANCEIRO 
DE RECURSOS” para “FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB" e incluir 
detalhamento do item "54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE": 
"54.1 Orçamento do Exercício; 54.2 Restos a Pagar". 

IX. Na página 313, nas instruções referentes à linha “10- RECEITA DE 
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE”, inclusão de três subitens e alteração da numeração e 
do texto dos existentes, ficando com a seguinte redação. 

“10.2- Transferências Diretas - PDDE 

Nessa linha, registrar o valor dos recursos transferidos pelo FNDE aos Estados 
à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.  

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão inscrever nos seus 
respectivos orçamentos os recursos financeiros destinados aos 
estabelecimentos de ensino a ele vinculados, bem como prestar contas dos 
referidos recursos. O recurso transferido pelo Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE é repassado uma vez por ano e seu valor é calculado com base 
no número de alunos matriculados na escola segundo o Censo Escolar do ano 
anterior. 

10.3- Transferências Diretas - PNAE 

Nessa linha, registrar o valor dos recursos transferidos pelo FNDE aos Estados 
à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

Os recursos financeiros repassados à conta do PNAE deverão ser incluídos nos 
orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão 
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. 

O montante dos recursos financeiros à conta do PNAE é calculado com base no 
número de alunos devidamente matriculados na educação básica pública de 
cada um dos entes governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula 
obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da Educação.  

10.4- Transferências Diretas - PNATE 

Nessa linha, registrar o valor dos recursos transferidos pelo FNDE aos Estados 
à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE. 

Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios são feitos em nove parcelas anuais, de março a novembro.  

O montante dos recursos financeiros é repassado em parcelas e calculado com 
base no número de alunos da educação básica pública residentes em área rural 
que utilizem transporte escolar oferecido pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

10.5- Outras Transferências do FNDE 



 

Nessa linha, registrar o valor das outras transferências do FNDE, tais como os 
recursos destinados Programa Brasil Alfabetizado, Programa Caminho da 
Escola, etc, 

10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 

Nessa linha, registrar o ingresso de recursos decorrentes dos juros recebidos 
pela aplicação financeira de todos os recursos do FNDE durante o exercício 
atual.” 

 

X. Na página 321, alteração no título e no texto da coluna 13, ficando 
com a seguinte redação.  

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 
 

Essa coluna informa as deduções consideradas para o cálculo do limite mínimo 
de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério. 

XI. Na página 321, no item 21, inclusão dos parágrafos e subitens abaixo 
ao final do texto existente. 

Os valores referentes aos recursos destinados ao FUNDEB 60% e ao FUNDEB 
40% deverão ser informados separadamente da seguinte forma: 

21.1- FUNDEB 60% - recursos destinados ao pagamento de profissionais do 
magistério da educação básica pública. 

21.2- FUNDEB 40% - recursos destinados ao pagamento de outras despesas 
de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. 

XII. Na página 321, nas instruções do item 22, exclusão da frase “do 
acréscimo, da complementação ou da aplicação financeira” do texto do primeiro 
parágrafo e inclusão dos parágrafos e subitens abaixo ao final do texto existente. 

Os valores referentes aos recursos destinados ao FUNDEB 60% e ao FUNDEB 
40% deverão ser informados separadamente da seguinte forma: 

22.1- FUNDEB 60% - recursos destinados ao pagamento de profissionais do 
magistério da educação básica pública. 

22.2- FUNDEB 40% - recursos destinados ao pagamento de outras despesas 
de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. 

 

XIII. Na página 322, inclusão de instruções referente à coluna 
INDICADORES DO FUNDEB, como coluna 15, alteração do item 24 e inclusão dos 
subitens 24.1, 24.2 e 24.3. Consequentemente ocorreu a alteração da numeração 
dos quadros, colunas e linhas seguintes. 

15. COLUNA 

INDICADORES DO FUNDEB 
 



 

Essa coluna apresenta os valores das despesas com recursos do FUNDEB 
divididos conforme os critérios de aplicação em remuneração dos 
profissionais do magistério (mínimo de 60%), em despesas com MDE, que não 
remuneração do magistério (máximo de 40%) e em despesas não aplicadas no 
exercício (máximo de 5%). 

24- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23) 
 
Nessa linha registrar o total das despesas com recursos do FUNDEB para fins 
de verificação de cumprimentos dos limites estabelecidos em lei, conforme 
detalhado a seguir. O valor é obtido por pela diferença entre o “Total das 
Despesas do FUNDEB” e o “Total das Deduções Consideradas para Fins de 
limite do FUNDEB”. 

 
24.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (18 - (21.1 + 
22.1)) / (16) x 100) % 

Nessa linha, registrar o pagamento dos profissionais do magistério da 
educação básica pública com os recursos do FUNDEB, para fins de apuração 
do percentual do limite mínimo de 60%. De acordo com o artigo 22 da Lei 
11494/07, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do 
fundo deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 
pública. 

24.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do 
Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) % 
 
Nessa linha, registrar o pagamento de outras despesas com MDE, que não seja 
remuneração de profissionais da educação, para fins de comparação com o 
limite máximo de 40%. 
 
24.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) % 
 
Nessa linha, registrar o valor de recursos do FUNDEB que não foram 
utilizados no exercício. De acordo com a Lei 11.494, de 2007, os recursos do 
FUNDEB, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão 
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício 
financeiro em que lhes forem creditados. É permitido que no máximo cinco 
por cento desses recursos sejam utilizados no primeiro trimestre do exercício 
subsequente. O controle da utilização desses recursos são apresentados no 
próximo quadro. 

 

XIV. Na página 326, nas instruções referentes ao item 28 – Educação 
Infantil, inclusão dos subitens 28.1 e 28.2, com o seguinte texto. 

28.1- Creche 



 

Nessa linha registrar a aplicação em despesas com Educação Infantil, apenas 
na modalidade creche, vinculada às receitas resultantes de impostos 
destinadas à MDE. 

A educação infantil na modalidade creche é oferecida às crianças de até 3 
anos de idade. 

28.2- Pré-Escola 

Nessa linha registrar a aplicação em despesas com Educação Infantil, apenas 
na modalidade pré-escola, vinculada às receitas resultantes de impostos 
destinadas à MDE. 

A educação infantil na modalidade pré-escola é oferecida às crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

 

XV. Nas páginas 328/329, alteração no texto do segundo parágrafo do 
item 36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO 
EXERCÍCIO, ficando com a seguinte redação. 

Como o ente deve aplicar em MDE percentuais mínimos de sua receita 
estabelecidos constitucionalmente, e considerando que os recursos 
decorrentes da complementação da União não fazem parte desse cálculo, 
deve-se, portanto, deduzir as despesas com recursos provenientes da 
complementação da União, efetivamente aplicadas no exercício, do cálculo 
do MDE.  

XVI. Na página 329, alteração na redação do primeiro parágrafo no item 
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR, DO FUNDEB, ficando com a seguinte redação. 

Nessa linha, registrar o valor das despesas vinculadas ao superávit 
financeiro dos recursos do FUNDEB, do exercício anterior ao de referência. 
Esse valor, até o limite de 5%, deverá compor a base de cálculo para fins de 
cumprimento dos limites mínimos estabelecidos no art. 212 da Constituição 
Federal e, portanto, não será deduzido. No entanto, o valor, excedente aos 
5% do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB não deverá 
compor a base de cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos 
constitucionalmente estabelecidos devendo, portanto, ser deduzido. 

XVII. Na página 334, alteração na redação do item 51 - RESTOS A PAGAR 
DE DESPESAS COM MDE e inclusão dos subitens 51.1 e 51.2, ficando o item com a 
seguinte redação. 

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 

Nessa linha, registrar o saldo dos Restos a Pagar e os valores cancelados 
durante o exercício, segregados em despesas executadas com recursos de 
impostos vinculados ao ensino e em executados com recursos do FUNDEB. O 
cancelamento de restos a pagar, relativos à MDE e inscritos nos exercícios 
anteriores ao exercício de referência, deverá ser compensado pela aplicação em 



 

despesas com MDE no exercício de referência, além de cumprir o limite mínimo 
constitucional para o exercício de referência. 

Conforme determinação legal, os recursos provenientes do cancelamento de 
Restos a Pagar ficam vinculados à sua finalidade específica, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.1 

51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 

Nessa linha, registrar a parcela do saldo de restos a pagar e os valores 
cancelados referentes aos recursos de impostos vinculados ao ensino, exceto os 
recursos do FUNDEB. 

51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 

Nessa linha, registrar a parcela do saldo de restos a pagar e os valores 
cancelados referentes aos recursos do FUNDEB. 

XVIII. Na página 334, nas instruções referentes coluna 30, renumerada 
para coluna 31, alteração no texto, ficando com a seguinte redação. 

31. COLUNA 

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB 

Essa coluna identifica a movimentação financeira dos recursos vinculados ao 
FUNDEB.  

 

XIX. Na página 335, alteração do texto referente às instruções da linha 54- 
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE, ficando a seguinte redação. 

54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 

Nessa linha, registrar a saída de recursos financeiros decorrente de 
pagamentos efetuados durante o exercício atual, até o bimestre, segregados em 
recursos do orçamento do exercício e recursos de restos a pagar. 

 

03.08.06.03 Municípios (Tabela 8.2 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
MDE) 

I. Na página 336, no quadro “RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 
DO ENSINO”, alteração do detalhamento do item “5 - RECEITA DE 
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE” de “5.1- Transferências do Salário-Educação; 
5.2- Outras Transferências do FNDE; 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos 
do FNDE” para “5.1- Transferências do Salário-Educação; 5.2- Transferências 
Diretas – PDDE; 5.3- Transferências Diretas – PNAE; 5.4 - Transferências 
Diretas – PNATE; 5.5- Outras Transferências do FNDE; 5.6- Aplicação 
Financeira dos Recursos do FNDE”. 

                                                 
1 LRF, art. 8º, parágrafo único. 



 

II. Na página 337, alteração do título do quadro “DEDUÇÕES PARA FINS 
DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO” para “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB”. 

III. Na página 337, no quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO 
FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO”, inclusão 
detalhamento para os itens 16 e 17. No item “16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO 
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB”, incluir 
os subitens: 16.1 - FUNDEB 60% e 16.2 - FUNDEB 40%”. No item “17- DESPESAS 
CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO 
FUNDEB”, incluir os subitens 17.1 - FUNDEB 60% e 17.2 - FUNDEB 40%”. 

IV. Na página 337, no quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO 
FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO”, exclusão da 
linha “19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 – 18) / (11) x 100) %. 

V. Na página 337, inclusão do quadro “INDICADORES DO FUNDEB” com 
o seguinte detalhamento: “19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE 
LIMITE (15 – 18); 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do 
Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (12) x 100) %; 19.2 - Máximo de 40% em Despesa 
com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (12) x 100) %; 
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %”. 

VI. Na página 337, no quadro “DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE”, 
inclusão de detalhamento do item “23- EDUCAÇÃO INFANTIL”: “23.1 - Creche; 
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB; 23.1.2- Despesas Custeadas 
com Outros Recursos de Impostos; 23.2 - Pré-escola; 23.2.1- Despesas Custeadas com 
Recursos do FUNDEB; 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos”. 

VII. Na página 337, no quadro “RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 
ENSINO”, inclusão de detalhamento do item "46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS 
COM MDE": "46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino; 46.2 
- Executadas com Recursos do FUNDEB". 

VIII. Na página 337, alteração do título do quadro “FLUXO FINANCEIRO 
DE RECURSOS” para “FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB" e incluir 
detalhamento do item "49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE": 
"49.1 Orçamento do Exercício; 49.2 Restos a Pagar". 

IX. Na página 348, nas instruções referentes à linha “5- RECEITA DE 
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE”, inclusão de três subitens e alteração da numeração e 
do texto dos subitens existentes, ficando com a seguinte redação. 

“10.2- Transferências Diretas - PDDE 

Nessa linha, registrar o valor dos recursos transferidos pelo FNDE aos 
Municípios à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.  

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão inscrever nos seus 
respectivos orçamentos os recursos financeiros destinados aos 



 

estabelecimentos de ensino a ele vinculados, bem como prestar contas dos 
referidos recursos. O recurso transferido pelo Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE é repassado uma vez por ano e seu valor é calculado com base 
no número de alunos matriculados na escola segundo o Censo Escolar do ano 
anterior. 

10.3- Transferências Diretas - PNAE 

Nessa linha, registrar o valor dos recursos transferidos pelo FNDE aos 
Municípios à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

Os recursos financeiros repassados à conta do PNAE deverão ser incluídos nos 
orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão 
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. 

O montante dos recursos financeiros à conta do PNAE é calculado com base no 
número de alunos devidamente matriculados na educação básica pública de 
cada um dos entes governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula 
obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da Educação.  

10.4- Transferências Diretas - PNATE 

Nessa linha, registrar o valor dos recursos transferidos pelo FNDE aos 
Municipios à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - 
PNATE. 

Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios são feitos em nove parcelas anuais, de março a novembro.  

O montante dos recursos financeiros é repassado em parcelas e calculado com 
base no número de alunos da educação básica pública residentes em área rural 
que utilizem transporte escolar oferecido pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

10.5- Outras Transferências do FNDE 

Nessa linha, registrar o valor das outras transferências do FNDE, tais como os 
recursos destinados Programa Brasil Alfabetizado, Programa Caminho da 
Escola, etc, 

10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 

Nessa linha, registrar o ingresso de recursos decorrentes dos juros recebidos 
pela aplicação financeira de todos os recursos do FNDE durante o exercício 
atual.” 

 

X. Na página 355, alteração no título e no texto da coluna 11, ficando 
com a seguinte redação.  

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 
 

Essa coluna informa as deduções consideradas para o cálculo do limite mínimo 
de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério. 

XI. Na página 355/356, no item 16, inclusão dos parágrafos e subitens 
abaixo ao final do texto existente. 



 

Os valores referentes aos recursos destinados ao FUNDEB 60% e ao FUNDEB 
40% deverão ser informados separadamente da seguinte forma: 

16.1- FUNDEB 60% - recursos destinados ao pagamento de profissionais do 
magistério da educação básica pública. 

16.2- FUNDEB 40% - recursos destinados ao pagamento de outras despesas 
de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. 

XII. Na página 357, nas instruções do item 17, exclusão da frase “do 
acréscimo, da complementação ou da aplicação financeira” do texto do primeiro 
parágrafo e inclusão dos parágrafos e subitens abaixo ao final do texto existente. 

Os valores referentes aos recursos destinados ao FUNDEB 60% e ao FUNDEB 
40% deverão ser informados separadamente da seguinte forma: 

17.1- FUNDEB 60% - recursos destinados ao pagamento de profissionais do 
magistério da educação básica pública. 

17.2- FUNDEB 40% - recursos destinados ao pagamento de outras despesas 
de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. 

XIII. Na página 357, inclusão de instruções referente à coluna 
INDICADORES DO FUNDEB, como coluna 13, alteração do item 19 e inclusão dos 
subitens 19.1, 19.2 e 19.3. Consequentemente ocorreu a alteração da numeração 
dos quadros, colunas e linhas seguintes. 

13. COLUNA 

INDICADORES DO FUNDEB 
 

Essa coluna apresenta os valores das despesas com recursos do FUNDEB 
divididos conforme os critérios de aplicação em remuneração dos 
profissionais do magistério (mínimo de 60%), em despesas com MDE, que não 
remuneração do magistério (máximo de 40%) e em despesas não aplicadas no 
exercício (máximo de 5%). 

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23) 
 
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 
17.1)) / (12) x 100) % 

Nessa linha, registrar o pagamento dos profissionais do magistério da 
educação básica pública com os recursos do FUNDEB, para fins de apuração 
do percentual do limite mínimo de 60%. De acordo com o artigo 22 da Lei 
11494/07, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do 
fundo deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 
pública.  

 
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do 
Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (12) x 100) % 
 



 

Nessa linha, registrar o pagamento de outras despesas com MDE, que não seja 
remuneração de profissionais da educação, para fins de comparação com o 
limite máximo de 40%. 
 
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 
 
Nessa linha, registrar o valor de recursos do FUNDEB que não foram 
utilizados no exercício. De acordo com a Lei 11.494, de 2007, os recursos do 
FUNDEB, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão 
utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício 
financeiro em que lhes forem creditados. É permitido que no máximo cinco 
por cento desses recursos sejam utilizados no primeiro trimestre do exercício 
subsequente. O controle da utilização desses recursos são apresentados no 
próximo quadro. 
 

XIV. Na página 357, alteração das instruções referentes à coluna, 
renomeada para coluna 14, ficando com a seguinte redação. 

14. COLUNA 

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 

Essa coluna identifica a utilização dos recursos vinculados ao FUNDEB. 
Conforme o art. 21, § 2º, da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, até 5% (cinco 
por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à 
complementação da União, poderão ser utilizados no 1o (primeiro) trimestre 
do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 
adicional.  

XV. Nas páginas 361/362, nas instruções referentes ao item 23 – 
Educação Infantil, inclusão dos subitens 23.1 e 23.2, com o seguinte texto. 

23.1- Creche 

Nessa linha registrar a aplicação em despesas com Educação Infantil, apenas 
na modalidade creche, vinculada às receitas resultantes de impostos 
destinadas à MDE. 

A educação infantil na modalidade creche é oferecida às crianças de até 3 
anos de idade. 

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 

Nessa linha, registrar a aplicação em despesas com educação infantil, na 
modalidade creche, vinculada aos recursos recebidos do FUNDEB. 

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 

Nessa linha, registrar a aplicação em despesas com educação infantil, na 
modalidade creche, vinculada às demais receitas resultantes de impostos 
destinadas à MDE, excetuando-se os recursos do FUNDEB. 



 

23.2- Pré-Escola 

Nessa linha registrar a aplicação em despesas com Educação Infantil, apenas 
na modalidade pré-escola, vinculada às receitas resultantes de impostos 
destinadas à MDE. 

A educação infantil na modalidade pré-escola é oferecida às crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 

Nessa linha, registrar a aplicação em despesas com educação infantil, na 
modalidade pré-escola, vinculada aos recursos recebidos do FUNDEB. 

23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 

Nessa linha, registrar a aplicação em despesas com educação infantil, na 
modalidade pré-escola, vinculada às demais receitas resultantes de impostos 
destinadas à MDE, excetuando-se os recursos do FUNDEB. 

 

XVI. Nas páginas 364, alteração no texto do segundo parágrafo do item 31 
- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO, 
ficando com a seguinte redação. 

Como o ente deve aplicar em MDE percentuais mínimos de sua receita 
estabelecidos constitucionalmente, e considerando que os recursos 
decorrentes da complementação da União não fazem parte desse cálculo, 
deve-se, portanto, deduzir as despesas com recursos provenientes da 
complementação da União, efetivamente aplicadas no exercício, do cálculo 
do MDE.  

XVII. Na página 364, alteração na redação do primeiro parágrafo no item 
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR, DO FUNDEB, ficando com a seguinte redação. 

Nessa linha, registrar o valor das despesas vinculadas ao superávit 
financeiro dos recursos do FUNDEB, do exercício anterior ao de referência. 
Esse valor, até o limite de 5%, deverá compor a base de cálculo para fins de 
cumprimento dos limites mínimos estabelecidos no art. 212 da Constituição 
Federal e, portanto, não será deduzido. No entanto, o valor, excedente aos 
5% do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB não deverá 
compor a base de cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos 
constitucionalmente estabelecidos devendo, portanto, ser deduzido. 

XVIII. Na página 363, alteração na redação do item 46 - RESTOS A PAGAR 
DE DESPESAS COM MDE e inclusão dos subitens 46.1 e 46.2, ficando o item com a 
seguinte redação. 

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 

Nessa linha, registrar o saldo dos Restos a Pagar e os valores cancelados 
durante o exercício, segregados em despesas executadas com recursos de 



 

impostos vinculados ao ensino e em executados com recursos do FUNDEB. O 
cancelamento de restos a pagar, relativos à MDE e inscritos nos exercícios 
anteriores ao exercício de referência, deverá ser compensado pela aplicação em 
despesas com MDE no exercício de referência, além de cumprir o limite mínimo 
constitucional para o exercício de referência. 

Conforme determinação legal, os recursos provenientes do cancelamento de 
Restos a Pagar ficam vinculados à sua finalidade específica, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.2 

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 

Nessa linha, registrar a parcela do saldo de restos a pagar e os valores 
cancelados referentes aos recursos de impostos vinculados ao ensino, exceto os 
recursos do FUNDEB. 

46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 

Nessa linha, registrar a parcela do saldo de restos a pagar e os valores 
cancelados referentes aos recursos do FUNDEB. 

XIX. Na página 363, nas instruções referentes coluna 28, renumerada 
para coluna 29, alteração no texto, ficando com a seguinte redação. 

29. COLUNA 

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB 

Essa coluna identifica a movimentação financeira dos recursos vinculados ao 
FUNDEB.  

 

XX. Na página 370, alteração do texto referente às instruções da linha 49- 
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE, ficando a seguinte redação. 

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 

Nessa linha, registrar a saída de recursos financeiros decorrente de 
pagamentos efetuados durante o exercício atual, até o bimestre, segregados em 
recursos do orçamento do exercício e recursos de restos a pagar. 

 

03.08.06.04 Distrito Federal (Tabela 8.3 – Demonstrativo das Receitas e Despesas 
com MDE) 

I. Na página 371, no quadro “RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 
DO ENSINO”, alteração do detalhamento do item “5 - RECEITA DE 
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE” de “5.1- Transferências do Salário-Educação; 
5.2- Outras Transferências do FNDE; 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos 
do FNDE” para “5.1- Transferências do Salário-Educação; 5.2- Transferências 
Diretas – PDDE; 5.3- Transferências Diretas – PNAE; 5.4 - Transferências 

                                                 
2 LRF, art. 8º, parágrafo único. 



 

Diretas – PNATE; 5.5- Outras Transferências do FNDE; 5.6- Aplicação 
Financeira dos Recursos do FNDE”. 

II. Na página 372, alteração do título do quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO 
LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO” para “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB”. 

III. Na página 372, no quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 
PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO”, inclusão de 
detalhamento para os itens 24 e 25. No item “24- RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE 
RECURSOS DO FUNDEB”, incluir os subitens: 24.1 - FUNDEB 60% e 24.2 - 
FUNDEB 40%”. No item “25- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 
FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB”, incluir os subitens 
25.1 - FUNDEB 60% e 25.2 - FUNDEB 40%”. 

IV. Na página 372, no quadro “DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 
PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO”, exclusão da 
linha “27- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO1 ((21 – 26) / (20) x 100) % 

V. Na página 372, inclusão do quadro “INDICADORES DO FUNDEB” com o 
seguinte detalhamento: “27 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS 
DE LIMITE (23 - 26); 27.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do 
Magistério com Ensino Fundamental e Médio1 (21 - (24.1 + 25.1)) / (20) x 
100); 27.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do 
Magistério (22 - (24.2 + 25.2)) / (20) x 100) %; 27.3 - Máximo de 5% não 
Aplicado no Exercício (100 - (27.1 + 27.2)) %”. 

VI. Na página 372, no quadro “DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE”, 
inclusão de detalhamento do item “31- EDUCAÇÃO INFANTIL”: “31.1 - 
Creche; 31.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB; 31.1.2- 
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos;  31.2 - Pré-escola; 
31.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB; 31.2.2- Despesas 
Custeadas com Outros Recursos de Impostos”. 

VII. Na página 373, no quadro “RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 
VINCULADOS AO ENSINO”, inclusão de detalhamento do item "56- RESTOS 
A PAGAR DE DESPESAS COM MDE": "56.1 - Executadas com Recursos de 
Impostos Vinculados ao Ensino; 56.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB". 

VIII. Na página 373, alteração do título do quadro “FLUXO FINANCEIRO DE 
RECURSOS” para “FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB" e incluir 
detalhamento do item "59- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O 
BIMESTRE": "59.1 Orçamento do Exercício; 59.2 Restos a Pagar". 

 



 

03.08.06.05 Ente da Federação Consorciado (Tabela 8.4 – Demonstrativo das 
Receitas e Despesas com MDE) 

I. Na página 376, no quadro “DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE”, 
inclusão de detalhamento do item “EDUCAÇÃO INFANTIL”: “Creche; 
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB; Despesas Custeadas com 
Outros Recursos de Impostos;  Pré-escola; Despesas Custeadas com Recursos 
do FUNDEB; Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos”.. 




