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COMUNICADO AMM Nº 46/2021 

Prorroga o prazo para ajustarem as informações e os dados contábeis 

para composição VAAT. 

 

PORTARIA Nº 965, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

Prorroga o prazo estabelecido no parágrafo único do Artigo 4º da 

Portaria n° 819, de 30 de abril de 2021, para os entes federativos 

ajustarem as informações e os dados contábeis, orçamentários e 

fiscais para fins do § 4º do art.º 13 e do §4º do art. 16 da Lei nº 

14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

 

ÁREA DE REFERÊNCIA: 

Administração, Educação, Planejamento, Contabilidade e Financeiro 

 

ASSUNTO: Prorroga o prazo para ajustarem as informações e os dados 

contábeis para composição VAAT 

 

A SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONAL/STN, por intermédio da 

PORTARIA Nº 965/20211, Prorroga o prazo estabelecido no parágrafo 

único do Artigo 4º da Portaria n° 819/20212, para os entes federativos 

ajustarem as informações e os dados contábeis, orçamentários e 

fiscais para fins do § 4º do art.º 13 e do §4º do art. 16 da Lei nº 

14.113, de 25 de dezembro de 20203. 

                                                             
1 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-335756521 
2 Disponívem em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-819-de-30-de-abril-de-2021-317366454 
 
 
3 O § 4º do art.º 13 e do §4º do art. 16 da Lei nº 14.113/2020, vejamos: 
Art. 13. A complementação-VAAT será distribuída com parâmetro no valor anual total mínimo por aluno (VAAT-
MIN), definido nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei. 
§ 4º Somente são habilitados a receber a complementação-VAAT os entes que disponibilizarem as informações e 
os dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos termos do art. 163-A da Constituição Federal e do art. 38 desta 
Lei. 
Art. 16. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício 
subsequente: 
 
I - a estimativa da receita total dos Fundos, nos termos do art. 3º desta Lei; 
II - a estimativa do valor da complementação da União, nos termos do art. 5º desta Lei; 
III - a estimativa dos valores anuais por aluno (VAAF) no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado, nos termos 
do art. 11 desta Lei; 
IV - a estimativa do valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente, nos termos do art. 12 
desta Lei, e correspondente distribuição de recursos da complementação-VAAF às redes de ensino; 
V - os valores anuais totais por aluno (VAAT) no âmbito das redes de ensino, nos termos do § 3º do art. 13 desta 
Lei, anteriormente à complementação-VAAT; 
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Trata-se de novos prazos para divulgação de dados 

contábeis, orçamentários e fiscais referentes ao exercício de 2019, 

para fins de formação de percentual da complementação da União que 

será implementada progressivamente a partir do primeiro ano 

subsequente ao da vigência da Lei do novo fundeb.  

 

Para o primeiro ano de vigência dos Fundos, os entes 

disponibilizarão as informações e os dados contábeis, orçamentários e 

fiscais, (art.41,§ 3º,I) . A Portaria n° 819, de 30 de abril de 2021, 

havia definido o prazo até maio de 2021 e com a nova medida, um novo 

prazo de tolerância foi estabelecido, o qual será até a data limite 

de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação desta portaria. 

 

A AMM alerta para a importância de alimentar esta dados 

do exercício de 2019. Como a portaria em apreço foi publicada no dia 

02 de agosto de 2021, 15 dias após, o prazo limite será até dia 17 de 

agosto de 2021 para entes disponibilizar as informações e os dados 

contábeis, orçamentários e fiscais para fins de complementação-VAAT .  

 

Atenciosamente,                          

      

Cuiabá, 04 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

              NEURILAN FRAGA 

              Presidente AMM 

 

                                                                                                                                                                                                 
VI - a estimativa do valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN) definido nacionalmente, nos termos do art. 
13 desta Lei, e correspondente distribuição de recursos da complementação-VAAT às redes de ensino; 
VII - as aplicações mínimas pelas redes de ensino em educação infantil, nos termos do art. 28 desta Lei; 
VIII - as redes de ensino beneficiadas com a complementação-VAAR e respectivos valores, nos termos do art. 14 
desta Lei. 
§ 4º Para o ajuste da complementação da União, de que trata o § 3º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal 
deverão publicar em meio oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, até 
o dia 31 de janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos impostos e das transferências, nos termos do art. 3º 
desta Lei, referentes ao exercício imediatamente anterior. 
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