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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLAT1VO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO I'REvIA

INFORMAçAO PREVIA NO 67/97

1 - OBJETO
Projeto de Lei n° 1.462/97, de autoria do Deputado Anderson Adauto,

que dispoe sobre a implantacäo do Fundo de Manutençäo e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacão do Magistërio, de que trata a Lei Federal n° 9.424, de
1996. A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/10/97.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - Estabelece a proposicao que o Fundo, objeto da lei federal em

estudo, será implantado no Estado, a partir de 10 de janeiro de 1998, reproduzmdo o
comando da lei federal, na intenção, possivelmente, de nao permitir que 0 poder
pIblico estadual use a competência que the dá a Emenda Constitucional n o 14 de usar
Os CinCo prOximos anos, a partir da vigëncia da lei, para se ajustar a seus comandos.
Além disso, o projeto determina, entre oulras coisas: a implantacão do piano de
carreira e remuneraçAo do magistério estadual, repetindo o disposto na mencionada lei
federal; a criaçao do conseiho estadual competente para acompanhar e controlar a
aplicacao dos recursos do Fundo; o fornecimento das mformaçOes para o censo
escolar; a responsabilidade da autoridade pela desobediência aos comandos
da norma legal; e a responsabilidade do Estado pelo ensino técnico e profissionalizante:
pam cada grupo de 25 alunos que demandem tal ensino 6 obrigatOria a criaçao de uma
nova turma.

2.2 - A proposicão preenche urn vazio constatado no tocante a medidas
administrativas no âmbito do Estado relativamente a Lei Federal n o 9.424, de 1996.
Estabelece procedimentos de responsabilidade do poder püblico, no mteresse da
implantacao dessa lei.

2.3 - 0 desconhecimento das providências oficiais do poder piiblico
necessárias a implantacao do Fundo no Estado e a falta de informaçOes sobre a matëria
por parte da sociedade justificam o fato de ocorrer no Poder Legislativo a miciativa
dessa proposiçäo.

3- GLOSSARIO
Fundo - entidade contabil, sem personalidade jurfdica, criada por lei e

constituIda pelo produto de receitas especfficas e elementos patrimonials que se
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vinculam a realização de determinados objetivos ou servicos (Art. 2 1 da Lei
Complementar n° 27, de 1993, que dispOe sobre a instituicao, a gestao e a extinçao de
fundo).

4- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribufdo as ComissOes de

Constituiçao e Justiça, de Educaçao, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentára.

Data da elaboraçAo: 29/10/97.
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