CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 6.793, DE 2013
(Do Sr. Ronaldo Zulke)
Altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a
destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento
da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 6346/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013,
passa a vigorar acrescida do seguinte §4º:
“Art. 2º.............................................................
........................................................................
§ 4º Os recursos relativos à participação no resultado ou
à compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural a serem destinados à educação, nos termos desta Lei,
serão distribuídos proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes
públicas de ensino, com destinação prioritária para o
pagamento do piso salarial profissional nacional dos
profissionais do magistério público da educação básica.” (AC)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, destinou recursos
oriundos da participação no resultado ou da compensação financeira em razão da
exploração do petróleo e do gás natural, genericamente chamados de royalties, para
as áreas de educação e saúde, numa proporção de 75% e 25%, respectivamente.
Essa norma ratificou a responsabilidade do parlamento
brasileiro em ampliar as fontes de recursos para a educação e o compromisso da
Presidenta Dilma Rousseff de transformar a riqueza finita que o petróleo representa
em educação e prosperidade para a geração presente e as gerações futuras.
Passado o momento de júbilo com essa vitória, é chegada a
hora de responder a outras questões, que surgem em diferentes partes do país.
Como distribuir os recursos dos royalties que virão para a educação? Em que eles
devem ser aplicados prioritariamente?
O presente projeto de lei propõe distribuir esses recursos de
forma proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica nas
respectivas redes públicas de ensino, tal como já ocorre com o salário educação.
Além disso, define que sua destinação prioritária será o pagamento do piso salarial
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profissional nacional do magistério público da educação básica, nos termos da Lei nº
11.738, de 2008.
Um outro caminho seria distribuir os royalties por meio do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), mas ele apresenta o inconveniente de
dificultar o cumprimento do §1º do art. 2º da Lei nº 12.858/2013, que prevê a
distribuição prioritária dos recursos da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios que determinarem, em lei, a mesma destinação exclusiva que a lei
federal.
Há um grande debate ocorrendo nesta Casa sobre a urgência
no cumprimento da Lei do Piso, seu mecanismo de atualização anual e as
dificuldades orçamentárias enfrentadas por muitas municipalidades para honrar
esses compromissos. Em audiência pública realizada em 12/11/2013, na Câmara
dos Deputados, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM),
Paulo Ziulkoski, relatou o desafio que inúmeros prefeitos terão em 2014 para
reajustar o piso salarial dos professores.
Por outro lado, urge cumprir a Lei do Piso, e, paralelamente,
construir as bases para alcançar a meta 17, proposta no Plano Nacional de
Educação, atualmente tramitando no Senado Federal. Essa meta determina a
equiparação do rendimento dos profissionais do magistério das redes públicas da
educação básica com o dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até
o final do 6º ano da vigência do PNE, conforme a redação aprovada pela Câmara.
Essas medidas voltadas para a valorização dos profissionais
do magistério público pretendem enfrentar a situação de remuneração precária que
vivem os professores que atuam em sala de aula, mas têm também o sentido de
tornar a carreira mais atrativa para os jovens. O último censo da educação superior
mostrou que o número de matrículas, entre 2011 e 2012, cresceu 8,5% nos cursos
tecnológicos; 4,6% nos de bacharelado; e apenas 0,85% nos de licenciatura. Esse é
mais um indicador que aponta o desinteresse pela carreira de professor entre
aqueles que chegam ao ensino superior.
Participamos no último dia 12 de novembro de Audiência
Pública promovida pela Comissão de Educação com a finalidade de debater a
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utilização dos royalties do petróleo para valorização dos profissionais da educação e
entendemos que a presente proposta dialoga diretamente com o tema.
Pelas razões expostas, contamos com a contribuição dos
nobres colegas para aperfeiçoar o projeto e o voto favorável para aprová-lo.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2013.
RONALDO ZULKE
Deputado Federal PT/RS
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 12.858, DE 9 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a destinação para as áreas de
educação e saúde de parcela da participação no
resultado ou da compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural, com a
finalidade de cumprimento da meta prevista no
inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989; e dá outras
providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal.
Art. 2º Para fins de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art.
214 e no art. 196 da Constituição Federal, serão destinados exclusivamente para a educação
pública, com prioridade para a educação básica, e para a saúde, na forma do regulamento, os
seguintes recursos:
I - as receitas dos órgãos da administração direta da União provenientes dos
royalties e da participação especial decorrentes de áreas cuja declaração de comercialidade
tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2012, relativas a contratos celebrados sob os
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regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam
respectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e
12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar
territorial ou na zona econômica exclusiva;
II - as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios provenientes dos
royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro
de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que
tratam respectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de
2010, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental,
no mar territorial ou na zona econômica exclusiva;
III - 50% (cinquenta por cento) dos recursos recebidos pelo Fundo Social de que
trata o art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, até que sejam cumpridas as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação; e
IV - as receitas da União decorrentes de acordos de individualização da produção
de que trata o art. 36 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
§ 1º As receitas de que trata o inciso I serão distribuídas de forma prioritária aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que determinarem a aplicação da respectiva
parcela de receitas de royalties e de participação especial com a mesma destinação exclusiva.
§ 2º A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
tornará público, mensalmente, o mapa das áreas sujeitas à individualização da produção de
que trata o inciso IV do caput, bem como a estimativa de cada percentual do petróleo e do gás
natural localizados em área da União.
§ 3º União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicarão os recursos previstos
nos incisos I e II deste artigo no montante de 75% (setenta e cinco por cento) na área de
educação e de 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde.
Art. 3º Os recursos dos royalties e da participação especial destinados à União,
provenientes de campos sob o regime de concessão, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido antes de 3 de dezembro de 2012,
quando oriundos da produção realizada no horizonte geológico denominado pré-sal,
localizados na área definida no inciso IV do caput do art. 2º da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, serão integralmente destinados ao Fundo Social previsto no art. 47 da Lei
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
Art. 4º Os recursos destinados para as áreas de educação e saúde na forma do art.
2º serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição Federal.
Art. 5º O § 1º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º ....................................................................................................
§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:
I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;
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II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino,
especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as
relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória
a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.
.............................................................................................." (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de setembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Aloizio Mercadante
Alexandre Rocha Santos Padilha
Edison Lobão

LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008
Regulamenta a alínea "e" do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir o
piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da
educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea "e" do inciso
III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das
Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais.
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se
aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência,
isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e
coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica,
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em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação
federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no
mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3
(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os
educandos.
§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a
todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica
alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de
janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais
da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de
forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:
I - (VETADO);
II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença
entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o
vencimento inicial da Carreira vigente;
III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma
do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença
remanescente.
§ 1º A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a
qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional
nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a
aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei,
sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.
Art. 4º A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso
VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento,
a integralização de que trata o art. 3º desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da
consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha
disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.
§ 1º O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando
ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos
comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo.
§ 2º A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo
que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e
aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.
Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação
básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada
utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente
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aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007.
Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar
ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de
2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único
do art. 206 da Constituição Federal.
Art. 7º ( VETADO)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Nelson Machado
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva
José Múcio Monteiro Filho
José Antonio Dias Toffoli
FIM DO DOCUMENTO
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