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Notícia anterior Próxima notícia

Fundeb pode reduzir gastos com
ensino
Novo projeto abre brecha para que dinheiro seja usado em despesas indiretas

-BRASÍLIA- Com apoio de prefeitos e gestores da área, preocupados com a escassez de dinheiro para
fechar as contas, o governo Michel Temer trabalha para acelerar a aprovação do novo Fundeb (fundo de
manutenção e desenvolvimento da educação básica), previsto na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15
de 2015. O projeto tem o mérito de tornar o fundo, cuja vigência termina em 2020, permanente. Mas traz
embutido um dispositivo controverso que, na prática, poderá reduzir os gastos com educação, pois permite que
despesas indiretas entrem no mínimo constitucional para o setor: 25% da receita de impostos e transferências
de estados, municípios e Distrito Federal.

A manobra estaria na inclusão de um artigo na Constituição Federal que autoriza os Estados, o Distrito
Federal e os municípios a usarem parte dos recursos vinculados à educação em “manutenção e
desenvolvimento da educação básica”. O termo é mais abrangente do que o destino atual do dinheiro
carimbado para o setor: “manutenção e desenvolvimento do ensino”, conceituada de forma estrita na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Pela LDB, as despesas de “manutenção e desenvolvimento do ensino”, que devem abarcar o mínimo
constitucional, compreendem remuneração de docentes, construção de instalações necessárias ao ensino,
aquisição de material didático, entre outras. No artigo seguinte, para não deixar dúvidas, a LDB lista os gastos
que “não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino”, tais como programas de
alimentação, subvenção a instituições e obras de infraestrutura mesmo que beneficiem a rede escolar.

Com a PEC, despesas que hoje são vedadas, como alimentação e infraestrutura, por estarem fora do rol de
“manutenção e desenvolvimento do ensino” da LDB, poderiam ser custeadas pelo Fundeb, dentro do novo
conceito de “manutenção e desenvolvimento da educação básica”:

— Uma série de despesas poderá ser lançada dentro dos 25% preconizados na Constituição, diminuindo,
dessa forma, o recurso para a melhoria da educação. Não tenha dúvida de que você terá uso do recurso para
asfaltar a rua que passa na porta da escola — aponta Carlos Eduardo Sanches, ex-presidente da União
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime). RISCO DE COLAPSO Coordenador da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defende a modificação da redação da proposta para evitar um
“colapso” no financiamento da educação:

— Pode ter sido apenas um erro de redação, mas que precisa ser corrigido porque abre a possibilidade de
se pagar, por exemplo, os custos da alimentação do prefeito que vai a um evento de educação.

Já Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), rebate tais interpretações
do texto da PEC e diz que “não muda quase nada”. Ele defende que o subfinanciamento continuará enquanto a
União não assumir uma parte mais robusta dos recursos.

— Vamos acompanhar os debates na Câmara, mas, para nós, continua tudo como está.
Do mesmo partido do ministro da Educação, Mendonça Filho, a relatora da PEC, deputada professora

Dorinha (DEM-TO), afirma que o texto atual é apenas um ponto de partida para as discussões e promete
apresentar mudanças, ainda em elaboração, para aprovar a matéria na Câmara até o fim de outubro sem
ceder às pressões:

— Há uma reivindicação dos prefeitos para custear alimentação com os recursos, por exemplo, mas é um
absurdo. Não haverá condescendência em relação a esse dinheiro, que é da educação — diz ela.

Em nota, o Ministério da Educação afirmou que “vai aguardar o avanço de uma proposta consolidada para
ter uma posição sobre o assunto”.
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