
PORTARIA No 788, DE 14 DE AGOSTO DE 2009 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15, 31, 

§ 5º, 32, § 2º, da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 

no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, 

e na Portaria/MEC nº 932, de 13 de julho de 2008, e, 

considerando, a necessidade de revisão das estimativas das 

receitas dos impostos e transferências que compõem o 

FUNDEB em 2009, em face da tendência apontada no 

comportamento da arrecadação, decorrente dos resultados 

verificados no primeiro semestre do corrente exercício, 

resolvem 

 

Art. 1º Na operacionalização do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, serão observados, no 

exercício de 2009, os parâmetros anuais ora atualizados, na 

forma dos seguintes anexos à presente Portaria: 

 

I - No Anexo I são definidos: 

 

a) o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada 

Estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, 

modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da 

educação básica, na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 

2º, da Lei nº 11.494/2007, observadas as ponderações 

aprovadas na forma da Portaria/MEC nº 932, de 13 de julho 

de 2008; 

 

b) a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como 

base a composição prevista no art. 3º, incisos I a VIII, da 

Lei nº 11 . 4 9 4 / 2 0 0 7 ; 

 

c) a Complementação da União ao FUNDEB, distribuída por 

Estado e para o Distrito Federal, tomando como base o valor 

total definido no art. 31, § 3º, III, da Lei nº 

11.494/2007, atualizado pelo INPC de 12,67% (referente ao 

período de dezembro de 2006 a dezembro de 2008), em 

cumprimento ao disposto no art. 31, § 5º, do mesmo diploma 

legal; 

 

II - No Anexo II é contemplado o cronograma de repasses 

mensais da Complementação da União aos entes governamentais 

beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada 

Estadual; 

 

III - No Anexo III é divulgado o valor por aluno do ensino 

fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 



Magistério - FUNDEF, de cada Estado e do Distrito Federal, 

referente ao exercício de 2006, 


