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Atender à obrigatoriedade de pa-
gar o piso nacional dos professo-
res não é único desafio dos muni-
cípios brasileiros. Pelo menos 30
projetos de lei tramitam no legis-
lativo com medidas que prome-
tem organizar ou mesmo contro-
lar a forma como as prefeituras
gastam seus recursos. São proje-
tos como a PEC 470/2010, do
deputado Domingos Dutra (PT-
MA), que quer atribuir aos mu-
nicípios a competência de cons-
truir e fazer manutenção das
unidades prisionais, ou o projeto
de lei que prevê a definição de
faixa etária de atendimento da
educação infantil e fundamental
— PL 6.655/2010 —, do senador
Flávio Arns (PSDB-PR). Educa-
ção e saúde lideram as discus-
sões (ver tabela ao lado).

A expectativa da Confede-
ração Nacional dos Municípios
(CNM) é de que muitos proje-
tos saiam do papel até o ano
que vem. “O piso dos agentes
comunitários [PL 7.495/2006],
por exemplo, que deve ser o
próximo a ser votado, já exis-
te, mas não foi disciplinado.
Prevemos encargos de R$ 2 bi-
lhões e R$ 3 bilhões por ano se
ele for aprovado”, diz Paulo
Ziulkoski, presidente da CNM.

Essa lei está em discussão des-
de 2006 e propõe a criação de um
piso nacional, diretrizes e plano de
carreira, além da regulamentação
da atividade dos agentes comuni-
tários que prestam serviços à saú-
de pública. De acordo com a CNM,
caso seja estabelecido o piso, os
municípios terão de cancelar o
atendimento aos Programas de
Saúde da Família, do governo fe-
deral, hoje feito por meio de con-

vênios, por falta de verbas.
A principal queixa dos muni-

cípios está não só em relação ao
comprometimento do orçamen-
to das prefeituras, mas em rela-
ção às medidas chamadas de ir-
reais. “O piso médio de enfer-
meiros e médicos que está em
discussão vai representar encar-
gos da ordem de R$ 50 bilhões
aos cofres públicos. E só para
lembrar, o fundo de participação
dos municípios em 2010 foi de
R$ 53,8 bilhões”, diz Ziulkoski.

Educação
Alguns projetos de educação são
bem mais radicais do que as
metas do Plano Nacional de
Educação (PNE 2011-2020), que
está em análise em uma comis-
são especial no Congresso. “Ter
a vontade de colocar todas as
crianças de 0 a 5 anos na escola
é uma coisa, agora onde está o

financiamento para isto?”
O PNE prevê, por enquanto,

“universalizar, até 2016, o
atendimento escolar da popu-
lação de 4 e 5 anos, e ampliar,
até 2020, a oferta de educação
infantil de forma a atender a
50% da população de até 3
anos.” Mas ações pleiteando
medidas mais agressivas come-
çam a ganhar força. Na semana
passada, o Tribunal de Justiça
de São Paulo determinou que a
Prefeitura de São Paulo abra 62
mil vagas em creches e pré-es-
colas para crianças de zero a
cinco anos. O objetivo da ação é
sanar o déficit de vagas em cre-
ches na região do bairro Santo
Amaro, na Zona Sul da capital
paulista. A prefeitura tem nove
meses para matricular as crian-
ças cadastradas, sob pena de
multa diária de R$ 50 por
criança desatendida. ■

Pisos salariais para educação e
saúde desafiam contas municipais
Prefeituras dizem que reajustes comprometem orçamento e até programas como o da Saúde da Famílias

O Tribunal de
Justiça de São Paulo
determinou que a
prefeitura paulista
abra 62 mil vagas
em creches e escolas
em até nove meses.
Caso contrário,
será multada em
R$ 50 por criança
desatendida

CONSULTA POPULAR

Câmara aprova plebiscito para discutir
a divisão do Pará em três estados

A Câmara aprovou ontem a realização de um plebiscito para a
população decidir sobre a divisão do Pará, que dará origem a mais dois
estados no país: Carajás e Tapajós. No caso de Carajás, o texto segue para
promulgação e, se aprovado, o plebiscito terá de ser realizado no prazo de
seis meses. Já o projeto sobre Tapajós deverá retornar ainda ao Senado,
por ter sido alterado na Câmara para incorporar vários municípios.

PLANALTO

Dilma está recuperada da pneumonia,
mas ainda precisa descansar
A presidente Dilma Rousseff, que teve uma pneumonia, afirmou
ontem que já se recuperou, mas ainda precisa descansar. “Recuperada eu
estou, mas em fase de descanso”, afirmou a presidente. Apesar de ter
recebido recomendação médica para manter repouso desde segunda-feira
(3), quando retornou de São Paulo a Brasília, Dilma tem realizado
reuniões constantes no Palácio do Alvorada, residência oficial.

Antonio Cruz/ABr

Uanderson Fernandes/O Dia

Programa de saúde da família
é um dos que podem ser afetados
pelas restrições orçamentárias
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COMBUSTÍVEIS

Preço do álcool deve cair
a partir da próxima semana
Os preços do etanol devem voltar a cair, segundo o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão. “O álcool já começou a ser entregue às
distribuidoras em grande escala, os custos estão recuando nos postos
e nós esperamos a regularização rápida desses preços, com uma
queda substancial, a partir da próxima semana”. Ele disse ainda que
a Petrobras vai entrar fortemente na política de produção de etanol.

CORRUPÇÃO

Corregedor pede cassação do mandato
da deputada federal Jaqueline Roriz
A Mesa Diretora da Câmara aprovou, por unanimidade, o parecer
do corregedor, Eduardo da Fonte (PP-PE), que pede a cassação
do mandato da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) por quebra de
decoro parlamentar. Para ele, o vídeo em que a deputada aparece
recebendo R$ 50 mil do ex-secretário de Relações Institucionais do
Distrito Federal Durval Barbosa é prova suficiente para a punição.

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

PROJETO DESCRIÇÃO

PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA

Ações chamadas de pauta negativa pelos municípios

Fonte: CNM

Regulamentação da carreira do procurador municipal

Vinculação de receitas para preservação da cultura nacional   
e do patrimônio cultural

Vinculação de 1% das receitas para fundo de habitação de 
interesse social

Criação do cargo do administrador público

Atribuição de competência para que os municípios façam 
manutenção em unidades prisionais

Punição aos agentes públicos responsáveis pela garantia   
à educação básica

Proposta de inclusão de benefícios trabalhistas para servidor  
de cargos de comissão de livre nomeação e exoneração

Criação de cargos de agentes de combate às endemias  

Desvinculação nas faturas de energia elétrica dos valores relativos 
à contribuição da iluminação pública

Ano sabático para os profissionais da educação

Ensino fundamental em tempo integral

Proposta de que pareceres jurídicos em licitação sejam apenas 
feitos por funcionários concursados

Alteração na Lei do IPTU

Alteração da cobrança do ISSQN nas sociedades médicas 
uniprofissionais

Incentivo aos professores com aplicação de 10%    
dos recursos da educação

PEC  153/2003

PEC 324/2001 

PEC 317/2004 

PEC 317/2004

PEC 470/2010 

PEC 134/2007 

PEC 53/20007 

PL 7.495/2006  
(PLS 270/2006)

PL 1.103/2009 

PL 3.133/2008

PL 7.650/2006

PL 6.876/2006 

PL 122/2007

PLP 505/2009 

PL 3.050/2008
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PROJETO DESCRIÇÃO

PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NO SENADO

Fonte: CNM

Revisão das competências de segurança pública

Crime pela aplicação indevida dos recursos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae)

Responsabilização de gestores municipais por ações   
de natureza educacional

Inclusão de dois professores regentes na sala de aula

Regulamentação das atividades e piso dos agentes comunitários 
de saúde e piso salarial nacional para os profissionais de saúde

Habilitação para os municípios assumirem os hospitais  
estaduais de sua circunscrição

Comissões intergestores para discussão da saúde

Inclusão obrigatória de assistentes de sociais nas equipes   
do programa da saúde da família

Definição de faixa etária de atendimento da educação infantil   
e ensino fundamental

Instalação de creche para filhos de estudantes menores de idade

Plano de carreira para profissionais da educação básica pública

Regime de dedicação exclusiva para docentes, com remuneração 
equivalente aos professores federais de educação superior

Inclusão de agente de educação como profissional da educação 
básica

Alterações no Código Brasileiro de Trânsito

Alteração nas diretrizes nacionais de saneamento básico

PEC 21/2005

PLS 182/2005 

PLS 540/2007 

PLS 277/2007

PL 7.495/2006 

PL 4.577/2009 

PL 5.203/2009

PL 6.271/2009 

PL 6.755/2010 
(PLS 414/2008)

PL 6.511/2009

PL 1.592/2003

PLS 4/2008  

PL 6.571/2009 

PL 6.295/2009

PLS 295/2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A vitória dos professores no Su-
premo Tribunal Federal (STF)
contra os cinco estados que
contestam desde 2008 a consti-
tucionalidade do piso nacional
da categoria é apenas o começo
de uma briga que promete se es-
tender durante este ano letivo
em todo o país. Frente à negati-
va de muitos estados e municí-
pios, que alegam problemas
econômicos para pagar o piso, a
Confederação Nacional de Edu-
cação (CNTE) prepara uma série
de ações a fim de obrigar os go-
vernos a cumprir a lei. A enti-
dade pede piso de R$ 1.597,87
para este ano, enquanto o Mi-
nistério da Educação sugere que
o piso seja de R$ 1.187,00.

Qual a estratégia da CNT
para convencer estados e
municípios a cumprir o piso?
Vamos esperar sair o acordão,
para ter uma visão mais exata
dos termos, mas já estamos
orientando sindicatos a entrar
na Justiça contra estados e mu-
nicípios que não cumprem a lei
do piso. Eles tiveram dois anos
para se adequar [período em
que a lei ficou em votação no
STF]. O problema é que acha-
ram que seria votada a inconsti-
tucionalidade da lei, mas perde-
ram. Os governadores querem
um piso que não é piso, com
gratificações e bônus que não se
incorporam à carreira.

A jornada de dois terços da
carga horária para atividades
extraclasse será problema?
No que tange à jornada, há uma
possibilidade maior de não ser
cumprida porque o recurso foi
rejeitado após o empate de cin-
co a cinco, mas precisávamos
de seis para ter efeito vinculan-
te à decisão do valor mínimo do
salário. Mas é bobagem os esta-
dos e municípios fazerem isso,
porque o Supremo confirmou
que a lei é constitucional. Quem
não cumprir vai acabar criando
passivos trabalhistas. Além dis-
so, é preciso criar planos de
carreira, uma obrigatoriedade
que nunca esteve sub judicie, e
que não foi feita até agora.

Muitos estados já pagam o piso,
mas no caso dos municípios,
a alegação é que as
prefeituras podem quebrar...
O interessante dessa afirmação
é que nunca ouvi falar de cida-
de que está falida por construir
escolas. O que vejo é o descaso
com o dinheiro público, com
desvio de recursos do Fundeb
[Fundo de Manutenção e Des-
envolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Pro-

fissionais da Educação], frau-
des de licitação, maquiagem
nos dados da educação, como a
transferência de professores
para outras áreas da prefeitura
e a manutenção dos nomes na
folha. Isto sem contar desvios
em recursos de merenda. Edu-
cação custa sim, mas estamos
falando de algo que o país pre-
cisa. O MEC tem R$ 1 bilhão à
disposição de prefeitos que não
conseguem pagar o piso e não
chega a 40 o número de prefei-
turas que cumprem o piso.

Mas vocês esperam algum
tipo de negociação?
Não. O tempo de conversar aca-
bou. Vamos lutar para imple-
mentar a lei do piso e jornada,
que 99,9% não cumprem. Aliás,
nem no MEC cumpre. Ele co-
mete o equívoco de anunciar no
início do ano uma sugestão do
valor do piso, que não é o que
está escrito na lei. De qualquer
forma não fomos procurados
por ninguém. Nós é que pedi-
mos uma audiência no MEC
para discutir a questão.

Algum estado já anunciou
que pretende cumprir a lei e
começar a pagar o piso e
cumprir a carga horária?
Não, mas o Mato Grosso do Sul
já disse que não vai cumprir a
carga horária. Por isso, teremos
de ir para a Justiça. Logo, vamos
fazer uma grande campanha
nacional. E os professores estão
preparados para a guerra. Va-
mos lutar para fazer valer a lei:
sem tréguas. ■ R.O.

“Vamos processar quem
não cumprir a lei do piso”
Confederação dos professores afirma que vai acionar a Justiça contra
estados e prefeituras que se recusam a pagar o mínimo de R$ 1.597,87

ENTREVISTA ROBERTO FRANKLIN LEÃO Presidente da CNTE

CUSTO ADICIONAL

R$ 3 bilhões
é o valor do encargo adicional às
prefeituras no caso de aprovação
do piso dos agentes comunitários.

R$ 50 bi
é quanto deve custar aos cofres
públicos o reajuste par ao novo
piso médio dos enfermeiros.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU- 053/2011.
Processo Nº. 20000/1833/2010
Tipo: menor preço por item.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (Carne, peixe, frango...), destinados ao 
HGE/ SESAU.
Data de realização: 20 de maio de 2011 às 09h00min (horário local).
Disponibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
Informações: Fone/Fax: 82 3315-1121 e 1702.

Maceió, 05 de maio de 2011.
HAILTON MARQUES DE OLIVEIRA

Membro da CPL/SESAU

Leão diz que
vai lutar para
implementar
a lei do piso e
da jornada que
nem mesmo
o MEC cumpre

Divulgação
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.




