Relatório Demonstrativo do Fundeb
O relatório “Demonstrativo do FUNDEB” produzido pelo sistema SIOPE apresenta
os dados de receitas e despesas custeadas com os recursos do FUNDEB, a partir dos dados
declarados pelo ente federado, de forma consolidada.
O relatório “Demonstrativo do FUNDEB” está organizado da seguinte forma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Receitas do FUNDEB
Despesas do FUNDEB
Deduções para Fins de Limite do FUNDEB
Limites de Aplicação Obrigatória
Total Aplicado
Controle da Disponibilidade Financeira

Ao abrir o relatório Demonstrativo do Fundeb, primeiramente será possível
identificar no cabeçalho o nome do ente federado (Estado ou município) e o período a ser
selecionado, que se pretende conhecer as informações do Fundeb.
No MAVS, o relatório refere-se sempre ao período/ano disponível para
manifestação e, ao abrir o relatório, surgirão as informações apresentadas na ordem,
conforme mencionado acima e que apresentaremos de forma detalhada:

1) Receitas do FUNDEB
Corresponde ao total das receitas recebidas do FUNDEB no período/ano
selecionado:

Sendo que:
• O item 1 corresponde ao total de recursos financeiros do FUNDEB do exercício,
até o período;
• O item 1.1 corresponde ao valor recebido do FUNDEB pelo ente federado, no
exercício, a título de Transferências de Recursos do FUNDEB, até o período;
• O item 1.2 corresponde ao valor aportado pela União ao FUNDEB do ente
federado, ou seja, a Complementação da União;
• O item 1.3 corresponde aos rendimentos financeiros (juros, correção
monetária etc.) auferidos em função da aplicação financeira realizada pelo
ente federado até o período.
Obs.: somente os estados que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo
nacional por aluno fixado anualmente recebem complementação da União, nos termos do
disposto no caput do art. 24 da Lei do Fundeb (Lei nº 11.494/2007).

2) Despesas do FUNDEB
Este item apresenta as despesas realizadas com as receitas do Fundeb e
estão divididos em dois grupos: Pagamento dos Profissionais do Magistério Em Efetivo
Exercício e Outras Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).
Importante observar que o relatório considera a despesa liquidada quando se
tratar do 1º ao 5º bimestre, e para o 6º bimestre considera a despesa empenhada (consulte o
significado
de
despesa
empenhada
e
liquidada
no
endereço:
http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario).
Na figura abaixo, está exemplificado parte do Relatório Demonstrativo do
Fundeb, referente ao montante consolidado das despesas liquidadas até o período/ano, para o
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica, por modalidade/nível de
ensino, ou seja, o percentual mínimo de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb. Como pode
ser observado na coluna disposta à direita, os valores ali dispostos referem-se a despesa
liquidada, portanto, referem-se a informações, que podem ser de qualquer período entre o 1º
e o 5º bimestre. Quando se tratar do 6º bimestre, ou seja, das informações correspondentes
ao encerramento do exercício, na coluna à direita o título será “DESPESA EMPENHADA”:

A linha 3 do relatório informa o total (liquidado ou empenhado) utilizado para
outras despesas, ou seja, a aplicação de no máximo 40% dos recursos do Fundeb que podem
ser utilizados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), também
por modalidade/nível de ensino.

4. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB
No quadro acima, está apresentado ainda o total das despesas do Fundeb, que
compreende a soma dos itens “2- Pagamentos dos Profissionais do Magistério em efetivo
exercício” + “3 - Outras Despesas”.
Cabe relembrar:
No SIOPE bimestral, os lançamentos das despesas tem que ser pela Despesa
Liquidada do 1º ao 5º bimestre. Já no SIOPE 6º bimestre, o lançamento das despesas deve ser
pela Despesa Empenhada.

3) Deduções para Fins de Limite do FUNDEB

De acordo com a metodologia para apurar os percentuais legais do FUNDEB (60%,
no mínimo, de aplicação de recursos no pagamento dos profissionais do magistério em efetivo
exercício, e 40%, no máximo, de aplicação de recursos do Fundeb com outras ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE) são consideradas somente as despesas
custeadas com os recursos recebidos no exercício em curso.
Dessa forma, caso o ente federado tenha realizado alguma despesa sem a devida
disponibilidade financeira, ou seja, sem recursos financeiros na conta bancária do FUNDEB
(linhas 5.1 e 5.2), e/ou a despesa tenha sido paga com recursos financeiros de exercícios
anteriores (linhas 6.1 e 6.2), estas são deduzidas dos cálculos dos percentuais auferidos ao
final de cada exercício.

Na linha 7 acima, temos o total das deduções a serem consideradas no cálculo dos
percentuais mínimo e máximo do FUNDEB.
É no relatório do último bimestre do exercício (6º bimestre) que o sistema SIOPE,
de fato, realiza os cálculos dos percentuais de aplicação dos recursos do Fundeb, e apresenta o
resultado final, com a finalidade de demonstrar, a partir dos dados de receitas e despesas
empenhado com recursos do Fundeb durante todo o exercício atual, se o ente federado
cumpriu os indicadores legais do Fundeb.

4) Limites de Aplicação Obrigatória
Nesta parte do relatório são apresentados os percentuais apurados pelo sistema
SIOPE, a partir dos dados declarados pelo ente federado.
Assim, no quadro abaixo, a linha 8.1 corresponde ao valor mínimo exigido para a
aplicação de recursos financeiros do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério
em efetivo exercício (mínimo de 60%) e na linha 8.2, o valor apurado, em valores financeiros,
segundo os dados informados no SIOPE pelo ente federado.
A linha 9.1, por sua vez, corresponde ao valor máximo permitido para a aplicação
dos recursos do Fundeb e Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(máximo de 40%), e na linha 9.2 temos valor, de fato apurado, em valores financeiros, segundo
os dados declarados no SIOPE pelo ente federado.
LIMITES DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
8- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em
Efetivo Exercício
8.1 - Exigido (60% de 1)
8.2 - Apurado (2 – 5.1 – 6.1)
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
9.1 - Exigido (40% de 1)
9.2 - Apurado (3 – 5.2 – 6.2)

VALOR

5) Total Aplicado

O quadro acima apresenta os percentuais correspondentes aos valores
financeiros apresentados nas linhas 8.2 e 9.2, ou seja:
- a linha 10 apresenta, em percentuais, o montante financeiro aplicado no
pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, conforme determina a Lei do
Fundeb (art. 22 da Lei nº 11.494/2007).
- a linha 11, por sua vez, demonstra, também em percentual, o total dos recursos
destinados ao pagamento de despesas com outras ações de manutenção e desenvolvimento
do ensino - MDE, que não se refiram a despesas com remuneração dos profissionais do
magistério.
Vale destacar que está previsto na lei do Fundeb que o ente federado pode deixar
de aplicar, no máximo, 5% dos recursos recebidos do Fundeb, no exercício. Portanto, este
conselho deve verificar o cumprimento deste dispositivo legal.
E como pode ser verificado o percentual de recursos financeiros do Fundeb que
não foram aplicados no exercício atual?
Basta somar os percentuais contidos nas linhas 10 e 11 e subtrair o valor
encontrado de 100% (cem por cento).

6) Controle da Disponibilidade Financeira

O quadro do Fluxo financeiro é o resumo da movimentação financeira na conta
bancária do Fundeb. Sendo que o saldo inicial, os ingressos, os pagamentos e o saldo final
devem estar compatíveis com os valores contidos nos extratos bancários.

Portanto:
- a Linha 12 – SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ... : o valor
apresentado nesta linha deve corresponder ao saldo constante em 31 de dezembro do
exercício anterior ao ano a que se refere o relatório que está sendo analisado;
- a Linha 13 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE: refere-se aos valores
repassados relativos ao Fundeb no período/ano, sendo que o sinal (+) indica que o valor está
sendo somado a cada período (bimestre);
- a Linha 14 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE: todos os valores
relacionados aos pagamentos discriminados no SIOPE.
o Linha 15 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O
BIMESTRE: corresponde ao valor dos rendimentos (juros, correção monetária) que rendeu na
conta do FUNDEB no período, e conforme citado anteriormente, reforçamos que todo recurso
público deve ser mantido em conta bancária, única e especifica, e estar em conta remunerada.
o Linha 16 – (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE: resultado da
linha 12 + 13 – 14 + 15, e deve ser confrontada com o extrato bancário para comprovação.
o Linha 17 – (+) AJUSTES – Linha destinada às conciliações com a contabilidade
do ente federado, sendo:
17.1 – Retenções
17.2 – Conciliação Bancária
o Linha 18 – (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO: resultado da linha 16 + 17 =
18.

