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Nota Tecnica nO

/20 I 6/SESEP IM1)SA
Brasilia, fide agosto de 2016.

Assunto: Nota Tecnica de analise da
adequayao oryamentaria e financeira da
MPV 729-2016, que "Altera a. Lei nO
12.722, de 03 de outubro de 2012, que
dispoe sobre 0 apoio financeiro da Uniao
aos municipios e ao Distrito Federal para
ampliayao da oferta da: educayao
infantil" .
Ref: Nota. Tecnica de Adequayao
Oryamentaria e Financeira n° 28, de 06
de junho de 2016 - Senado Federal.

1.
A presente Nota Tecnica tern como objetivo responder as indagayoes contidas
ha Nota Tecnica de Adequayao Oryamentaria e Financeira - MPV 729-2016, acima referida,
que questiona 0 Ministerio sobre 0 impacto oryamentario e financeiro da MPV 729, de 2016,
em especial, em rela\:ao a inclusao do Beneficio de Prestayao Continuada da Assistencia
Social (BPC) dentre os beneficiarios.

2.
A Lei nO 12.722/2012, antes da ediyao da MPV 729-2016, estabelecia 0 repasse
de 50% do valor aluno/ano do Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento da Educa<;:ao Basica
e de Valorizayao dos Profissionais da Educayao (Fundeb) por crianya de familia beneficiaria
do Programa Bolsa Familia matriculada em creche publica ou privada conveniada com 0
municipio, seja ela integral ou parcial.
3.
Para a :.dentificayao das crianyas do Bolsa Familia matriculadasem creches, os
municipios devem informar ao Ministerio da Educayao (MEC) as crian9as matriculadas em
creche que sao benefi,~iarias do Programa. Nos anos de 2012 e 2013, os municipios fomeciam
esta informa9ao por ::neio de' sistema especifico criadopelo MEC para tal fim; a: partir de
2014, a informayao passou a ser fomecida diretamente no Censo da Educayao Basica,
realizado .anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio
Teixeira (Inep).

4.
Mantidos os criterios estabelecidos na Lei n° 12.722/2012, utilizados para
pagamentos nos anos de 2012 a 2014, ou seja, sem a aprovayao daMP 729 de 2016, teriamos:
PAGO em 2012 - Referellte a matriculas de 2011'

R$ 158.459.737,06

PAGO em 2013 - Referellte a matriculas de 2012

R$ 529.827.066,68

PAGO em 2014 - Referente a matriculas de 2013

R$ 765.646.699,04

.

Estimado para Pagamellto em 2015 - refer,mte a matriculas R$ 896.350.880,89
de 2014 (sem MP 705/2015)
Estimado para ·Pagamellto em 2016 - referellte a matriculas R$ 1.046.449.435,55*
de 2015
.

'.

Estimado para Pagamellto em 20 17- referellte a matriculas de R$ 1.106.654.656,38 **
2016
..

*: Esttmado com base nos dados finalS do Censo de 2015 e na Portana Intenmmstenal nO 11, de 30 de dezembro de 2015
(dados finais)
.
**: Estimativa utilizada para solicita9ao ao PLOAJ2017, quando <!inda nao havia disponibilidade dos dados finais do
exercfcio de 2016.

,
.
5.
A MPV 705/2015, que perdeu efid.ciaem decorrencia do te=ino do prazo
para sua votayao no Congresso Nacional, estava vigerite no momento do pagamento referente
as matriculas identificadas no Censo d,a Educayao Basica de 2014. Na regulamenta9ao da
MPV 705/2015, foram ~riados crjterios de elegibilidade dos municipios para melhor
focalizayao da ayao, e estabeleceu-se queno caIcul0 do repasse deveriam ser descontados os
saldos em conta referentes aos anos anteriores. Sob essas regras, foram repassados R$
405.749.012,69, ja no ano de 2016, referentes as matriculas de 2014. Uma reduyao de R$
490.601.868,20 em relayao a regra estabelecida pela Lei nO 12.722/2012, sem as alterayoes
propostas pela MPV 705/2015. Observe-se que, ainda que a referida MP previsse 0 repasse de
ate 50% do valor do Fundeb, 0 valor repassado mantevecse em 50%.

A MPV 729/2016·,inclui os beneficiarios do BPC dentre 0 publico-alvo do
6.,
Brasil Carinhoso, visando, desta maneira, estimular os municipios a incluirem crianyas com
deficiencia e em situa,;:ao de miseria nas creches. AMm disso, em seu texto sao apresentados
oscriterios de elegibil,idade dos municipios, vinculando-os ao cumprimento de metas anuais a
partir de 2018. Para 2016 e 2017, como regra de transiyao, qualquer municipio que tenha
aumentado ao menos em uma matricula 0 numero de crian9as do Bolsa Familia de 0 a 48
meses matriculadas em creches ou, altemativamente, apresente pelo menos 35% das vagas em
. creches nos municipios preenchidas pelo publico-alvo faz jus ao recebimento de recursos. Por
fim, do valor a ser repassado, que pode ser de ate 50% do valor do Fundeb para cada crianya
beneficiaria do Boisa Familia ou do BPC, deve ser descontado 0 saldo em conta do municipio,
referente aos repasses efetuados ha mais de 12 meses.
7.
0 impacto firianceiro previsto em decorrencia da inclusao dos beneficiarios dp
BPC no Brasil Carinhoso, tomando-se como referencia os exercicios de 2016 e2017, e'muito
baixo, especialmente se comparado a reduyao oryamentaria proporcionada pela MPV
729/2016. No grafico abaixo, apresenta-se a estimativa de impacto finan~eiro da inclusao de
beneficiarios do BPC no ProgramaBrasil Carinhoso. Segundo oCadastro de Beneficiarios do

. BPC fotnecido pela Seeretaria Nacional de Assistencia Social (SNAS), em agosto de 2016 0
total de crianc;:as .de ate. 4 anos que recebem 0 Beneficio de Prestac;:ao Continuada no Brasil'
equivale a 34.485 crianc;:as, uni nfunero muito pequeno se comparado ao total de crianc;:as
matriculadas em creches no Brasil (3.049.072 matriculas).

8.
Ao obse:rvar as barreiras de acesso it educac;:ao enfrentadas pelos beneficiarios
do BPC, decorrentes nao sodadeficiencia fisica, mas tambem da situac;:ao depobreza,
considera-se, em urn cenario bastan1;e otimista, a inclusao de cerca de 10% dessas crianc;:as
para c;3.lculo do repasse do Brasil Carinhoso.

Estimativa de Impacto Financeiro da Inclusao de Beneficiarios do Beneficio de
Presta.;:ao Continuaaa - BPC no Programa Brasil Carinhoso - BC*
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(*): Relofoo entre custo esperado de acordo com a quantidade de crian~as beneficiarios do BPe ate 4 onos matriculodas em creches
pubficos elou privadas conveniadas (valor estimodo com base-no Cadastro de Beneficiarios do BPe do Secretaria NacionaJ de

Assistencia Social total de crian~as ate 4 anos que recebem 0 Beneficio de Presta~fio Continuada no Brasil).
M.

9.
Pelas· caracteristicas da populayao d~ BPC, e correto supor que· esta possui
maiores dificuldades de aces so it educac;:ao infantil, 0 qu~ justifica sua inclusao no Brasil
Carinhoso. Ademais, alem da situa9ao de miserabilidade em que se encontra a familia, ha urna
dificuldade do proprio sistema educacional em· incluir as crianc;:as com deficiencia na
educac;:ao infantil, 0 que. fica evidente pelo baixo numero de matriculas em educac;:ao especial,
de acordo com 0 Censo Escolar da Educac;:ao Basica 2015. (18,3 mil, menos de 1% do total de
matriculas de crianyas ate 48 meses).
10.
Dessa forma, trata-se de uma estimativa bastante otimista se, das 34.845
crianc;:as de 0 a 48 meses beneficiarias do BPC, 3.484 estejam matriculadas em creches
publicas ou conveniacias. Issogeraria urn impacto financeiro de R$ 6,21 milh5es, facilmente

incorporado ao oryamentodo Brasil Carinhoso (principalmente com as demais medidas
previstas naMPV 729/2016, que, ja em 2015, com a MPV 705/2015, representaram urna
reduyao de R$ 490 milhoes no oryamento da ayao).
1L
Alem do baixo impacto financeiro da inc1usao do BPC, a MP 729/2016
estabelece que 0 valor a ser repassado por crianya do Boisa Familia OU do BPC matriculada
em creche sera definido em ato do Poder Executivo,podendo ser de ate 50% do valor do
Fundeb, 0 que permite adequar 0 Programa.Brasil Carinhoso as disponibilidades financeiras.

Regulamentaclo pela Lei nQ 12.722/2012.

1

M P 729/2016 r"30 e aprovada . Repasse financeiro de ,0% do
Fundeb.

Sem criterios dE habilitar,:aa dos municipios (aumento de
matriculas do publica·alva au coberturaminima de 35%).
Sem criteria de dedur,:ao do soldo em canto dos municipias.

1.046.449.435,55

1.052.655.033,87

815·179.603,57

821.385.201,88

. 140.000.000,00

146.205.598,32

Regulamentacla pela MP 72'912'016.
Repasse financeiro de 50% do Fundeb.

2

Com criterios d" habilitac;:ao dos munidpios(aumento de
matriculas do publico·a/va e/ou cobertura minima de 35%).
Com criteria de deduc;:ao do saldo em conta dos municipios.,
Regulamentadapela MP 729/2016.
Repasse conforme disponibilidade financeira atual-l0,3%
Fundeb.*

3

Com criterios de habilitac;:ao dos municipios (aumento de
matriculas do publico-alva e/ou cobertura minima de 35%).
Com criteria dE' dequ~ao do saldo em conta dos mutiitfpios ...
(*): Atualmente, tem-se no financeiro a reserva de R$140 miJhOes dispon{ve{

Regulamentada pela MP,729/2016.

4

Repasse conformedisponibilldade financeira solicitada-'
25,6% Fundeb. *
Com criterios de habmta~o dos municipios (aumento de
matriculas do publico-o/vo e/ou cobertura minima de 35%).
COQ1 criterio de deduc;:ae> do saldo em conta dos municipios.

,

344.250.113,00

12.
.Vale ressaltar a importancia da inc1usao das crianyas de 0 a 48 meses
beneficiarias do BPC no Brasil Carinhoso. Sao crianyas em situayao de villnerabilidade social,
com dificuldades adicionais decorrentes de suas necessidades especiais. A inclusao na escola
representa urna oportunidade para melhorar as condiyoes do desenvolvimento dessas crianyas,
com estimulos que lhes permitirao atingir todo 0 seu p~tencial. A participayao no Brasil
Carinhoso repjesenta urn' forte incentivo aos municipios para reforyarem suas politicas de
inc1us.ao de pessoas com deficiencia na escola, corn,eyando ja na educayao infantil.
13.
Com a aprovayao da MPV 729/2016, os municipios terao urn incentivo para
priorizar, em seus processos de matricula em creches, crianyas beneficiarias do BPC e do

B@lsa Familia, os dois principais' programas de transferencia de renda as familias pobres no
BrasiL Com a Medida, pretende~se ampliar as oportunidades de acesso a educayao para '
crianyas pobres, reduzir as desigualdades e melhoraras condiyoes de financiamento da
educayao infantiL

i4.
Em resumo, a inclus,ao dos beneficiarios do BPC no c6mputo ,dos valores a
serem repassados no Brasil Carinhoso nao tern impacto relevante no oryamento do Programa
(estimativa de R$ 6,2 milh5es em urn oryament<? de R$ 344.250.112 em 2016). Pode, entao,
ser incorporada sem dificuldades, considerando-se as demais alterayoes propostas na MPV
729/2016, 0 desconto do saldo em conta dos rrlunicipios, 0 estabelecimento de criterios de
elegibilidade e de metas anuais e a possibilidade de alterar 0 valor repassado por crianya
matriculada. Ao mesmo tempo, a Medida teni grande impacto para crianyas com deficiencia
pertencentes as familias mais pobres do pais, ampliando seu acesso a educayao infantil e
garantindo melhores condiyoes para 0 seu desertvolvimento.
Submete-se a considemyao superior.
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ANA ANGELICA RCJ'DRlGUES AL VE'S

ALINE DINE AMXRAL

Analista de Dados

Chefe de Gabinete

De acordo.
Encaminhe-se a Assessoria Parlamentar deste Ministerio.

,

FERRAREZI
SecretariaExtraordinana para Superayao da ExtremaPobreza '

