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PORTARIA NORMATIVA N o- 4, DE 2 DE MARÇO DE 2011
Regulamenta o inciso I do art. 6º-B da Lei
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, incluído
pela Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de
2010.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições e considerando o disposto no inciso I do art. 6º-B da
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, incluído pela Lei nº 12.202, de
14 de janeiro de 2010, resolve:
Art. 1º O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES) abaterá mensalmente, por solicitação expressa do
interessado, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período, do financiado do
FIES estudante ou graduado em curso de licenciatura, que exerça a
profissão de professor na rede pública de educação básica.
Parágrafo único. O abatimento na forma do caput deverá ser
apurado e concedido de acordo com esta Portaria e demais normas do
FIES.
Art. 2º Poderão solicitar o abatimento previsto no inciso I do
art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 os professores
graduados em licenciatura e os estudantes de licenciatura com financiamentos pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES), independentemente da data de contratação do financiamento, que estejam em efetivo exercício na rede pública de
educação básica.
§ 1º Para solicitar o abatimento de que trata o caput deste
artigo, o professor da rede pública de educação básica graduado em
licenciatura deverá estar no efetivo exercício da profissão, com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais.
§ 2º O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede
pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte)
horas semanais, por ocasião da matrícula em curso de licenciatura,
terá direito ao abatimento de que trata o caput deste artigo:
I - a partir de 15 de janeiro de 2010, para os contratos
firmados antes desta data;
II - a partir da contratação do financiamento, para os contratos firmados após 14 de janeiro de 2010.
§ 3º Os financiamentos liquidados ou vencidos em data anterior à data da publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de
2010, não terão direito ao abatimento.
Art. 3º Para fins do abatimento de que trata esta Portaria,
será consolidado o saldo devedor do financiamento, incluídos os juros
devidos e não pagos em todo o período de utilização, carência e
amortização previsto no contrato, independentemente da data de solicitação.
§ 1º O saldo devedor consolidado, na forma do caput, será
utilizado exclusivamente para fins de apuração do valor correspondente à parcela mensal fixa a ser utilizada mensalmente como abatimento do financiamento.
§ 2º Na hipótese de cancelamento do abatimento, nos termos
dos arts. 8º e 10º desta Portaria, o saldo devedor remanescente será
recalculado da forma prevista no contrato de financiamento, observado o parágrafo único do art. 9º desta Portaria.
§ 3º O estudante que preencher as condições para o abatimento nas fases de utilização e carência do financiamento, continua
obrigado ao pagamento dos juros previstos no art. 5º, § 1º da Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o saldo devedor do
estudante será consolidado ao final do período de carência.
§ 5º Na fase de amortização, atendidos os requisitos desta
Portaria, os estudantes financiados ficam desobrigados de pagar a
prestação do financiamento.
Art. 4º Para fins do abatimento, será considerado o período
de efetivo exercício na rede pública de educação básica, com jornada
de, no mínimo, 20 horas semanais.
§ 1º O abatimento mensal de que trata esta Portaria será
operacionalizado anualmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no mês de março de cada ano, tendo
como base o período de janeiro a dezembro do ano anterior.
§ 2º A contagem do período de efetivo exercício na forma do
caput deverá obedecer sempre a paridade de 1(um) mês de efetivo
exercício para 1(um) mês de abatimento.
§ 3º O abatimento corresponderá ao número de meses integralmente trabalhados no ano, vedado o primeiro abatimento em
prazo inferior a 1 (um) ano de trabalho.
§ 4º Os meses correspondentes ao primeiro período, nos
termos do § 1º deste artigo, se inferiores a um ano, poderão ser
computados no ano subseqüente, desde que o financiado permaneça
na condição de professor e complete o período mínimo de um ano de
exercício efetivo ininterrupto na rede pública de educação básica.
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§ 5º Os abatimentos serão concedidos na fase de amortização
do financiamento.
§ 6º Na hipótese do § 3º do art. 3º, aplicar-se-á o abatimento
correspondente aos meses de trabalho nas fases de utilização e carência por ocasião da primeira operacionalização do abatimento, considerando-se cada mês trabalhado equivalente a 1 (uma) parcela mensal fixa calculada na forma do § 1º do art. 3º desta Portaria.
Art. 5º Para requerer o abatimento de que trata esta Portaria,
o financiado deverá efetuar solicitação expressa, em sistema específico, disponibilizado pelo FNDE, indicando os dados referentes ao
seu contrato de financiamento e a Secretaria de Educação a que se
encontra vinculado.
§ 1º Recebida a solicitação de abatimento, o FNDE notificará o agente financeiro responsável para suspensão da cobrança
das prestações referentes à amortização do financiamento.
§ 2º As Secretarias de Educação dos Municípios, Estados e
do Distrito Federal deverão confirmar as informações prestadas pelo
financiado referentes ao efetivo exercício na rede pública de educação
básica.
§ 3º As informações deverão ser atualizadas pelo financiado
e validadas pela respectiva Secretaria de Educação a cada ano, por
ocasião da operacionalização de que trata o § 1º do art. 4º, indicando
o número de meses integralmente trabalhados no período.
§ 4º O FNDE disporá sobre as datas e disciplinará os demais
procedimentos para apresentação da solicitação e validação das informações de que trata este artigo.
Art. 6º Os estudantes de licenciatura deverão estar regularmente matriculados para fins da solicitação do abatimento.
Art. 7º Os financiamentos em atraso, inadimplentes e em
demandas judiciais deverão, previamente à solicitação, retornar à situação de normalidade em relação ao pagamento das prestações do
financiamento, podendo o estudante financiado fazer uso da renegociação prevista na Resolução nº 3, de 20 de outubro de 2010, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Art. 8º O financiado que deixar de atender as condições
previstas nesta Portaria deverá amortizar a parcela remanescente do
saldo devedor regularmente, na forma do art. 5º-A da Lei nº 10.260,
de 2001, observada a dedução prevista no parágrafo único do artigo
9º desta Portaria.
Art. 9º Ficará suspensa, durante o abatimento, a contagem do
prazo para decurso do vencimento do contrato de financiamento do
estudante.
Parágrafo único. Em caso de o estudante financiado deixar
de obter o abatimento será retomada a contagem do prazo previsto no
contrato de financiamento, deduzido o período de amortização que
antecedeu ao inicio do abatimento.
Art. 10. O abatimento de que trata esta Portaria será cancelado pelo agente operador do FIES, a qualquer tempo, em caso de
constatação de falsidade de documento ou de informação prestada
pelo financiado para se enquadrar nos critérios estabelecidos nesta
Portaria, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, o
saldo devedor do financiado será recalculado retroativamente, não
sendo considerados os abatimentos concedidos.
Art. 11. Caberá ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação disciplinar a forma de concessão do abatimento de que trata
esta Portaria em até 90 dias.
Art. 12. No ano de 2011, a operacionalização de que trata o
§ 1º do art. 4º dar-se-á no mês de julho.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
o-

PORTARIA N 213, DE 2 DE MARÇO DE 2011
Aprova a Resolução no 5, de 22 de fevereiro de 2011, da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 12, § 2o, da Lei
o
n 11.494, de 20 de junho de 2007, resolve:
Art. 1o Fica aprovada a anexa Resolução no 5, de 22 de
fevereiro de 2011, da Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade, nos termos do art. 13, III, da
Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, para vigência no exercício de
2011.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
FERNANDO HADDAD

RETIFICAÇÕES

Seção 1, onde se lê:
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ANEXO
o-

RESOLUÇÃO N 5, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011
COMISSÃO INTERGOVERNAMENTAL DE FINANCIAMENTO
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade, instituída no âmbito do Ministério da
Educação nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, em
reunião realizada aos 22 dias do mês de fevereiro de 2011,
considerando que compete à Comissão, no âmbito do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, fixar anualmente
a parcela da complementação da União a ser distribuída para os
Fundos dos Estados e do Distrito Federal por meio de programas
direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica, bem
como respectivos critérios de distribuição, observado o disposto no
art. 7o da Lei no 11.494, de 2007;
considerando que a parcela da complementação da União ao
FUNDEB prevista no art. 7o da Lei no 11.494, de 2007, poderá,
alternativamente, ser destinada à integralização do valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica, na forma do art. 4o da Lei no 11.738, de 16 de
julho de 2008; resolve:
Art. 1o A parcela da complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, prevista no art. 7o da Lei
no 11.494, de 20 de junho de 2007, deverá ser destinada à integralização do valor do piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica, na forma do
art. 4o da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, na forma e no limite
do disposto no inciso VI do caput do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na legislação ordinária aplicável e nesta Resolução.
Parágrafo único. A complementação, na forma e no limite
disposto no caput, limitar-se-á aos entes federativos que demonstrarem indisponibilidade orçamentária vinculada ao atendimento da
Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008.
Art. 2o Os pedidos de complementação da União para o
cumprimento do valor do piso deverão ser endereçados ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme regulamentação definida em ato próprio.
§ 1º Os pedidos protocolados junto ao FNDE serão analisados com a colaboração de comissão técnica composta por 2 (dois)
membros do Ministério da Educação, 2 (dois) membros do Conselho
Nacional de Secretários de Estado da Educação - CONSED, 2 (dois)
membros da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
- UNDIME e 2 (dois) membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE.
§ 2º A comissão técnica será formalizada em até 30 (trinta)
dias após a publicação da Resolução.
Art. 3o Poderão apresentar pedidos os entes federados beneficiados pela complementação da União ao FUNDEB, na forma do
art. 4o da Lei no 11.494, de 2007, que atendam, cumulativamente, aos
seguintes requisitos, na forma da regulamentação específica a ser
expedida pelo FNDE:
I - apliquem pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da
receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino;
II - preencham completamente as informações requeridas
pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE;
III - cumpram o regime de gestão plena dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do
§ 5o do art. 69 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e
IV - disponham de planos de carreira para o magistério em
lei específica;
V - apresentem planilha de custos detalhada, demonstrando a
necessidade e a incapacidade para o cumprimento do valor do piso;
VI - apresentem demonstração cabal do impacto da Lei no
11.738, de 16 de julho de 2008 nas finanças do solicitante, conforme
parágrafo único do art. 1º desta Resolução.
Art. 4º A incapacidade será aferida com base nos seguintes
parâmetros:
I - relação professor/aluno por etapa, modalidade e por tipo
de estabelecimento de ensino (urbana e rural), face à média nacional
e face à média histórica do solicitante;
II - comprometimento dos recursos vinculados à manutenção
e ao desenvolvimento do ensino com o pagamento dos profissionais
do magistério em efetivo exercício;
III - perfil da dispersão da remuneração na carreira do magistério;
IV - aplicação em educação para além do mínimo determinado constitucionalmente.
Art. 5o Caso os recursos previstos no art. 7o da Lei no 11.494,
de 2007, não sejam integralmente repassados, o montante remanescente será distribuído de acordo com a sistemática dos repasses do
FUNDEB, nos termos do art. 22 do Decreto no 6.253, de 13 de
novembro de 2007.
Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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