OF. Nº 255/19 PR-CNTE
Brasília, 30 de outubro de 2019

À Exma. Sra.
Profª Dorinha Seabra Rezende
Relatora da PEC 15/2015 – FUNDEB permanente

Assunto: Contribuições da CNTE à minuta de parecer da PEC 15/15

Prezada Relatora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, encaminhamos, em anexo, as contribuições da CNTE à minuta de
substitutivo disponibilizada no sítio eletrônico da Comissão Especial encarregada em debater a PEC
15/2015, que versa sobre a aprovação do FUNDEB permanente.

Aproveitamos o ensejo para parabenizar seu trabalho como relatora da referida Comissão, sobretudo
em relação aos avanços apontados na minuta de substitutivo, aos quais apontamos oito contribuições
de grande importância para a CNTE e seus sindicatos filiados. São elas:

1. Alteração no inciso II do parágrafo único do art. 158 da CF, referente à cota-parte do ICMS
municipal;
2. Alteração nos parágrafos 4º e 6º do art. 211 da CF, que tratam da responsabilidade solidária e
repartição de recursos do FUNDEB diretamente às escolas;
3. Reintrodução do art. 8º da primeira minuta de substitutivo, possibilitando adequar a Lei de
Responsabilidade Fiscal aos objetivos da valorização dos trabalhadores em educação;
4. Inclusão de nova fonte de receita no inciso II do art. 212-A, condizente ao Imposto de Renda
dos servidores públicos de Estados, DF e Municípios;
5. Ajuste de redação na alínea “b” do inciso V do art. 212-A, a fim de garantir a autonomia e
titularidade dos Fundos Contábeis sobre as receitas vinculadas;
6. Alteração do percentual de subvinculação definido no inciso XI do art. 212-A, referente à
valorização dos profissionais da educação básica;

7. Inclusão de parágrafo ou inciso no art. 9º da PEC, de modo a estabelecer prazo de 12 meses
no art. 60 do ADCT para regulamentação do piso salarial previsto no art. 206, VIII da CF; e
8. Ajuste no art. 10 da PEC (referente ao art. 107 do ADCT) prevendo a não incidência do IR
dos servidores dos entes subnacionais na cesta do FUNDEB.

As justificativas para as propostas de alterações elencadas acima encontram-se no documento em
anexo, juntamente com a análise global da minuta de substitutivo.
Certos de contar com sua sempre solícita atenção e presteza, colocamo-nos à disposição para
eventuais esclarecimentos.
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