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Foram dois anos até que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) con-
firmasse a constitucionalidade do
piso salarial dos professores,
atualmente em R$ 1.187,14. E
apesar de a lei não ter sido plena-
mente votada — a questão da
carga horária para atividades ex-
tra-classe ficou para esta semana
—, os governos começam a dis-
cutir quem vai pagar a conta do
reajuste do magistério. De acordo
com estimativa da Confederação
Nacional dos Municípios (CNM),
caso o STF determine que o paga-
mento do piso dos professores
seja retroativo, isto levaria a um
impacto de R$ 8 bilhões a R$ 10
bilhões nas finanças municipais.
“Se o STF decidir que os municí-
pios terão de pagar, os recursos
da União para complementação,
mesmo que sejam liberados, não
vão ajudar em nada”, diz Paulo
Ziulkoski, presidente da CNM.

Os municípios que não con-
seguirem cumprir o piso podem
recorrer ao Ministério da Educa-
ção (MEC) por uma comple-
mentação de recursos. O MEC
informa que dos 5.565 municí-
pios brasileiros, 29 pediram
complementação em 2009 e 40,
em 2010. Porém, nenhum con-
seguiu cumprir as exigências le-
gais para ter acesso aos recursos.

Os protestos quanto às pesa-
das exigências do MEC fizeram
com que as normas fossem revis-
tas. Uma comissão formada pelo
MEC, pelo Conselho Nacional de
Secretarias de Educação (Con-
sed) e pela União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime) definiu cinco cri-
térios que serão exigidos de esta-
dos e municípios para pedido dos
recursos: aplicar 25% das recei-
tas na educação; preencher o
Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Educa-
ção (Siope); cumprir o regime de
gestão plena dos recursos vincu-
lados para manutenção e desen-
volvimento do ensino; dispor de
plano de carreira para o magisté-
rio; demonstrar o impacto da lei
do piso nas contas do governo.

Para este ano, a previsão or-
çamentária da União destina
R$ 800 milhões à suplementa-

Municípios já devem entre
R$ 8 bi e R$ 10 bi para professores
Governos começam a discutir quem vai pagar a conta da nova lei do piso nacional do magistério

Na teoria, as
prefeituras que
não conseguirem
pagar o piso
podem pedir uma
complementação
para o governo
federal. Em 2010,
nenhum município
conseguiu obter
o benefício
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Receita diz não ter estimativa de aumento
na arrecadação com ajuste do IOF
A Receita Federal informou não ter estimativa de quanto o governo
arrecadará a mais com o aumento do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) no crédito para pessoa física. Em 2008, contudo,
quando o governo também havia elevado o IOF de 1,5% para 3% ao ano,
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, divulgou o cálculo. Na época,
o aumento da alíquota provocou impacto fiscal de R$ 8 bilhões.

MEIO AMBIENTE

Transporte rodoviário lidera emissão
de poluentes, aponta pesquisa
O transporte rodoviário brasileiro é o meio de transporte com maior
volume de emissões de gás carbônico na atmosfera (88,6%). A pesquisa,
do Instituto Ilos, será apresentada hoje durante o II Fórum Global
de Sustentabilidade no Suply Chain, em São Paulo. O estudo aponta,
contudo, que logística é a terceira área mais envolvida (76%) em ações
voltadas para a sustentabilidade ambiental dentro das corporações.

Rafael Neddermeyer
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REGIÃO IMPACTO NO
VENCIMENTO INICIAL

IMPACTO DA REGRA
DE 1/3 DE HORAS/ATIVIDADE

 TOTAL

NORDESTE SOFRERÁ MAIOR IMPACTO NAS CONTAS

Valores por região de acordo com o Piso do MEC, em R$ milhões

Fonte: CNT
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ção. “Mesmo com as mudanças,
os municípios ainda não conse-
guirão cumprir as normas por-
que um dos instrumentos pede
que se crie uma estrutura orça-
mentária própria para a educa-
ção, com contas separadas do
restante da prefeitura. E isto não
existe”, diz Ziulkoski.

Impacto do piso
De acordo com levantamento da
CNT, se considerada a atualização
do piso em 2011, com base nos
valores efetivos do Fundo Nacio-

nal da Educação Básica (Fundeb)
— segundo a recomendação da
Advocacia-Geral da União (AGU)
— o impacto nas contas das pre-
feituras será de R$ 5,4 bilhões.
Este valor leva em conta um valor
de piso de R$ 1.239,27 para uma
jornada de 40 horas semanais. O
valor difere da conta do Ministé-
rio da Educação, porque, na prá-
tica, o instrumento que determi-
na como será calculado o valor do
piso não está claro. A Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE), por exem-

plo, entende que a remuneração
mínima de um professor com en-
sino médio deveria ser, neste
ano, de R$ 1.597,87. Isto porque a
entidade afirma que o MEC e a
AGU extrapolaram os limites do
art. 5º da Lei 11.738 (que trata do
reajuste anual do Piso), fixando
valor abaixo da referência legal.

O levantamento da CNT mos-
tra ainda que os estados do
Nordeste terão maior impacto,
R$ 2,3 bilhões (ver gráfico), se
considerado os valores de piso
segundo os critérios do MEC. ■

■ RECURSOS

R$800mi

Valor liberado da União para
complementação do piso

■ EXPECTATIVA

R$5,4bi

Impacto nas contas das
prefeituras com o novo piso

Fabio Gonçalves

Instrumentos para
definir aumento do piso

e como ele será pago
não estão claros
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