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DE ONDE VEM O DINHEIRO

De onde vem? 

20%  
de parte dos impostos e 

transferências arrecadadas 
por estados

IPI-Exportação

Lei KandirICMS

IPVA ITRFPM

20%  
de parte das transferências 
recebidas pelos municípios

Complemento da União
A União deve complementar o 

Fundeb com no mínimo 10% das 
contribuições realizadas por estados 
e municípios (essa complementação 

não chega a todos os estados)

Fundo Contábil Estadual
conforme o VAA de cada estado 

Você sabe  
o que é VAA?

É a divisão entre a receita 
do fundo no estado pelas 
matrículas ponderadas 

(ponderação varia de acordo 
com diferentes fatores em 

cada etapa de ensino)
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Tudo é feito conforme o fator de ponderação por etapa e modalidade de ensino, 
considerando as etapas prioritárias definidas na Constituição Federal

estados

Ensinos 
fundamental e 

médio
municípios

Educação 
infantil e ensino 

fundamental

ITCMDFPE

O que financia? 

60%
devem ser usados na 

remuneração de profissionais 
do magistério em efetivo 

exercício, como professores, 
diretores e orientadores 

educacionais. A porcentagem 
corresponde ao mínimo que 

deve ser investido

40%
aquisição de 
equipamentos

e outras despesas

pagamento de outros 
profissionais ligados a 
educação (merendeiras, 
bibliotecárias, secretárias, faxineiras)

construção 
de escolas

A cota que os municípios doam 
de 25% é a mesma recebida? 

Não. Os recursos são recebidos de 
acordo com a quantidade de matrículas

Um município sem matrículas 
na educação infantil e ensino 
fundamental da sua rede irá destinar 
recursos ao fundo sem nada receber

Um outro município pode receber 
mais recursos (complementados 
pelo governo federal) que destina 
ao fundo, a depender do grau de 
municipalização da educação básica

sem alunos na 
educação infantil e 
ensino fundamental

E então é repartido para a conta do Fundeb 
por estado e seus municípios, na proporção da 

matrícula na educação básica de cada rede


