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Carta da Supervisão Técnica nº 001/2022 

  

ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DE 33,24% 

AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB 

 

Em atendimento a solicitação feita pela Secretaria da Receita Municipal do município de Santa Cruz do 

Capibaribe, através do Ofício nº 055/2022, apresentaremos a seguir o estudo de viabilidade financeira para concessão 

do reajuste salarial de 33,24% aos professores da rede municipal de ensino com recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Lembramos que conforme determina a Lei Federal nº 14.113/2020, os recursos do FUNDEB devem ser 

aplicados na manutenção do sistema de ensino, como por exemplo, custeio de transporte, construção e reforma de 

escolas, dentre outros, e no mínimo 70% devem ser para remuneração de profissionais da educação. Desta forma, a 

seguir apresentaremos o histórico de aplicação do recurso nos últimos cinco anos segregados em manutenção e folha 

de pagamento. 

 

TABELA 1 – HISTÓRICO DE GASTO COM MANUTENÇÃO E FOLHA COM RECURSOS DO FUNDEB 

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 

Receitas Fundeb 36.945.895,93 41.047.252,43 45.521.073,32 46.095.776,55 65.292.814,67 

Manutenção da Rede 

de Ensino 
7.382.369,19 5.159.320,50 6.515.262,28 4.944.894,76 9.094.967,05 

% Aplicado 20,00% 18,90% 14,31% 10,73% 13,93% 

Folha de Pagamento 29.563.526,74 35.887.931,93 39.005.811,04 41.150.881,79 56.197.847,62 

% Aplicado 80,00% 81,10% 85,69% 89,27% 86,07% 

Fonte: SIOPE – Ministério da Educação. 

  

Conforme observado na tabela 1 acima, o custo médio de manutenção da rede de ensino de Santa Cruz do 

Capibaribe nos últimos cinco anos compromete 15,57% dos recursos do FUNDEB, onde se incluem transporte de 

alunos, água, luz, manutenção e reparos da unidade de educação e construção de escolas e creches. Enquanto o custo 

médio de folha de pagamento compromete 84,43% dos recursos do referido fundo. 
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Feito este preâmbulo, a seguir apresentaremos as estimativas oficiais do Ministério da Educação de repasse 

de recursos do FUNDEB e complemento VAAF e VAAT, para Santa Cruz do Capibaribe, agora no exercício de 

2022, conforme Portarias MEC/ME nº 8/2021, 10/2021 e 11/2021. 

 

TABELA 2 – ESTIMATIVA OFICIAL DO MEC PARA REPASSE DO FUNDEB E COMPLEMENTOS VAAF 

E VAAT PARA O EXERCÍCIO DE 2022 

FUNDEB – Portaria nº 11, de 24/12/2021 69.455.724,49 

Complemento VAAF – Portaria nº 10, de 20/12/2021 1.048.158,78 

Complemento VAAT – Portaria nº 08, de 24/09/2021 551.932,60 

TOTAL 71.055.815,87 

Fonte: Portarias 8, 10 e 11 do Ministério da Educação. 

VAAT – Valor anual total mínimo por aluno. 

VAAF – Valor aluno/ano Fundeb. 

 

Do valor estimado acima, 70% devem ser aplicados especificamente com folha de pagamento dos 

profissionais da educação, o que representa no ano o valor de R$ 49.739.071,11. Enquanto para manutenção (30%) 

resta o valor de R$ 21.316.744,76, ao ano. 

Fizemos duas simulações aplicando o percentual de reajuste de 33,24% sobre a folha de pagamento da 

competência fevereiro de 2022, disponibilizada pelo setor de recursos humanos da prefeitura. A primeira delas no 

valor mensal de R$ 4.138.637,44, abrangendo apenas os professores efetivos e contratados. Enquanto a segunda no 

valor mensal de R$ 4.469.741,62, contemplando todos os profissionais da educação conforme determina a lei do 

FUNDEB. 

 

TABELA 3 – PROJEÇÃO DE FOLHA COM REAJUSTE DE 33,24% SOMENTE PARA PROFESSORES 

EFETIVOS E CONTRATADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% 

Receita do FUNDEB e 

Complementos VAAF e 

VAAT 

Projeção de Folha de 

Pagamento e Obrigações 

Previdenciárias 

Percentual de 

Comprometimento dos 

Recursos do Fundeb com 

Folha de Pagamento 

Percentual de 

Comprometimento dos 

Recursos do Fundeb com 

Manutenção da Rede de 

Ensino 

71.055.815,87 72.912.588,58 102,61% 0% 

Fonte: Folhas de pagamento disponibilizadas pelo departamento de recursos humanos da Prefeitura. 
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Conforme tabela acima, todo o recurso do FUNDEB será comprometido com folha de pagamento 

(102,61%), caso seja aplicado o percentual de reajuste de 33,24%, não restando recursos para manutenção da rede 

municipal de ensino.  

 

TABELA 4 – PROJEÇÃO DE FOLHA COM REAJUSTE DE 33,24% OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB 

Receita do FUNDEB e 

Complementos VAAF e 

VAAT 

Projeção de Folha de 

Pagamento e Obrigações 

Previdenciárias 

Percentual de 

Comprometimento dos 

Recursos do Fundeb com 

Folha de Pagamento 

Percentual de 

Comprometimento dos 

Recursos do Fundeb com 

Manutenção da Rede de 

Ensino 

71.055.815,87 77.643.375,70 109,27% 0% 

Fonte: Folhas de pagamento disponibilizadas pelo departamento de recursos humanos da Prefeitura. 

 

O comprometimento dos recursos do FUNDEB aplicando o percentual de 33,24%, levando em 

consideração os profissionais da educação básica, chega a 109,27% dos recursos do fundo. Não restaria nada para a 

manutenção do sistema de ensino. 

Ressaltasse que as projeções foram feitas com a estimativa do Ministério da Educação publicadas ao final 

do exercício de 2021. Há previsão de reavaliação das projeções a cada quadrimestre. Sendo assim, ao ser publicada 

novas portarias, novos estudos deverão ser realizados. 

Vale ressaltar que a solicitação feita pelo município foi em relação a viabilidade financeira com recursos 

do FUNDEB. No entanto, alertamos para a indisponibilidade orçamentária para realização de reajuste no percentual 

projetado. 

A Lei Orçamentária aprovada para 2022 apresenta o valor anual fixado de R$ R$ 49.376.500,00, para as 

dotações do FUNDEB 70%. O reajuste representa um custo orçamentário anual de R$ 77.643.375,70. Haverá 

necessidade de abertura de créditos adicionais no valor de R$ 28.266.875,70, para suprir o reajuste. 

Tendo em vista os dados apresentados, e sabendo que não temos crédito institucional como empresa privada 

de consultoria para emissão de estudos técnicos e pareceres, recomendamos que tais informações sejam 

encaminhadas para a procuradoria municipal para emissão oficial de posicionamento do município.  
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