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PROCESSO TC/014026/2021
TIPO DE PROCESSO: CONSULTA
OBJETO: CONSULTA REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 
14.113/2020 
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021
CONSULENTE: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS – APPM (CNPJ 
Nº 05.821.962/0001-25)
REPRESENTANTE: PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAIS (PRESIDENTE) 
RELATOR: CONS. KLEBER DANTAS EULÁLIO
PROCURADOR: PLÍNIO VALENTE RAMOS NETO

CONSULTA. ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE 
DE MUNICÍPIOS – APPM. UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS DO FUNDEB (70%) PARA O 
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO, À LUZ DAS DISPOSIÇÕES 
PRECONIZADAS NA LEI Nº 14.113/2020 
(NOVO FUNDEB).   

1. RELATÓRIO

Cuidam os autos de consulta proposta pela Associação Piauiense de 

Municípios (APPM), representada por seu Presidente, Paulo César Rodrigues de 

Morais, com o fito de dirimir dúvidas acerca da utilização dos recursos do 

FUNDEB (70%) para o pagamento de profissionais da educação, à luz das 

disposições preconizadas na Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB).

Em síntese, a Entidade Consulente direciona a este Colendo Tribunal 

de Contas do Estado do Piauí as seguintes indagações, in verbis:

“(...)

 

a) Nos termos do inciso ll, do art. 26, da Lei nº 14.113/2021, serão 

destinados 70% dos recursos totais do FUNDEB para o pagamento 

de profissionais da educação, portanto, indaga-se quais 

profissionais seriam esses? Apenas os que ocupam cargos cujo 

desempenho necessite de formação em área pedagógica ou afim 
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ou todos os profissionais, incluindo os de atividade meio, como 

vigias, zeladores e merendeiras que sejam portadores de diplomas 

e área pedagógica ou afim? 

b) Noutra perspectiva, considerando as limitações impostas pela Lei 

Complementar 173/2020 e Emenda Complementar 109/2021, caso 

o Município, por meio do pagamento das remunerações ordinárias 

de seus servidores, não alcance o patamar mínimo de 70% dos 

recursos a serem aplicados com os profissionais da educação, 

poderá cumprir o índice por meio da concessão de abono salarial?

(...)”.

O processo seguiu todo o trâmite previsto regimentalmente (Artigos 

328 a 331, todos do RITCEPI).

A Comissão de Regimento e Jurisprudência (CRJ) deste Colendo 

Tribunal de Contas, ao examinar o processo de consulta em testilha, manifestou-

se, através do documento representado pela Peça 04 dos autos, informando “(...) 

que, em busca aos bancos de dados disponíveis no TCE/PI não foram verificados 

julgados referentes a dúvida supramencionada. (...)”. Na mesma peça (04), a 

CRJ/TCE-PI, a título de colaboração com o esclarecimento do objeto processual, 

colacionou o entendimento perfilhado pelo C. TCE-SP acerca do item “a” da peça 

de consulta. 

 

Por sua vez, a Diretoria de Fiscalizações Especializadas (DFESP 1) 

manifestou-se, conclusivamente, nos autos através do pertinente Relatório 

Técnico (Peça 06), da seguinte forma, in verbis:

“(...) Diante do exposto, tendo em vista os argumentos fáticos e 

jurídicos expendidos, sugere-se ao Conselheiro Relator que responda 
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às indagações formuladas, dando-se ciência ao Consulente, da 

seguinte forma:

 

1) Quanto ao primeiro questionamento, entende-se que os profissionais 

que devem ser remunerados com, no mínimo, 70% dos recursos totais 

do Fundeb, nos termos do inciso ll, do art. 26, da Lei nº 14.113/2021, 

são os profissionais da educação básica, definidos no art. 61, I a V, 

da Lei nº 9.394/1996 c/c art. 1º da Lei nº 13.935/2019, em efetivo 

exercício nas redes escolares de educação básica. Enquanto não 
houver regulamentação, pelo Conselho Nacional de Educação, do 
art. 61, III, da Lei nº 9.394/1996, entende-se que profissionais, 

incluindo os de atividade meio, como vigias, zeladores e merendeiras, 

que sejam portadores de diplomas e área pedagógica ou afim, não 

podem ser remunerados com os recursos do Fundeb 70%. 

2) Quanto ao segundo questionamento, entende-se que entes 

municipais que tiveram a situação de calamidade pública reconhecida 

pela Assembleia Legislativa, em razão da pandemia da Covid-19 (art. 

65, da LRF c/c Art. 8º da LC 173/2020), ficam proibidos de conceder 
abonos salariais, até 31 de dezembro de 2021, por força do art. 8º, 

VI, da Lei Complementar nº 173/2020. Ultrapassada a limitação 

circunstancial, imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, e existindo 

saldo significativo de recursos dos 70% do fundo, devem ser adotadas 

as providências para revisão e atualização do Plano de Carreira e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica ou, ainda, a 
escala ou tabela de salários/vencimentos, a fim de dar 
cumprimento ao dispositivo constitucional (art. 212-A, XI). (...)”.
           

Examinando o feito, o Douto Representante do MPC oficiante no feito 

apresentou o seu parecer (Peça 08), opinando da seguinte forma, in verbis:
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“(...) 

Ante o exposto e fundamentado, o Ministério Público de Contas 
opina pelo(a): 

a) Conhecimento da presente Consulta, por estarem preenchidos os 

requisitos de admissibilidade, sugerindo as seguintes respostas ao 

Consulente: 

a.1) 1ª questão: Nos termos do inciso ll, do art. 26, da Lei nº 

14.113/2021, serão destinados 70% dos recursos totais do FUNDEB 

para o pagamento de profissionais da educação, portanto, indaga-se 

quais profissionais seriam esses? Apenas os que ocupam cargos cujo 

desempenho necessite de formação em área pedagógica ou afim ou 

todos os profissionais, incluindo os de atividade meio, como vigias, 

zeladores e merendeiras que sejam portadores de diplomas e área 

pedagógica ou afim? 

Resposta: Os profissionais que devem ser remunerados com, no 

mínimo, 70% dos recursos totais do FUNDEB, nos termos do inciso ll, 

do art. 26, da Lei nº 14.113/2021, são os profissionais da educação 

básica, definidos no art. 61, I a V, da Lei nº 9.394/1996 c/c art. 1º da Lei 

nº 13.935/2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação 

básica, os quais estão indicados na Tabela 1 (item 3.2.1 deste 

Parecer). 

a.2) 2ª questão: Noutra perspectiva, considerando as limitações 

impostas pela Lei Complementar 173/2020 e Emenda Complementar 

109/2021, caso o Município, por meio do pagamento das 

remunerações ordinárias de seus servidores, não alcance o patamar 

mínimo de 70% dos recursos a serem aplicados com os profissionais 
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da educação, poderá cumprir o índice por meio da concessão de abono 

salarial? 

Resposta: Conforme consideração acima, na Lei nº 14.113/2020 não 

há vedação à concessão de abono salarial para fins de 

complementação dos 70% do FUNDEB, devendo-se observar a 

proibição de concessão de abonos até 31/12/2021, por força do art. 8º 

da Lei Complementar nº 173/2020. Recomenda-se, no entanto, que a 

gestão realize um melhor planejamento em relação à remuneração dos 

professores, a fim de que não haja necessidade de complementação.

(...)”.

Era o que cumpria relatar.

Teresina, 16 de novembro de 2021.

Assinado digitalmente pelo sistema e-TCE
CONS. KLEBER DANTAS EULÁLIO

RELATOR
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