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N'7{/2018(ADITIVA)
Ao Projeto de Lei no 2015/18
que "Disp6e sobre as diretrizes
orgamentarias para o exercicio

financeiro de 2019 e di outras
provid6ncias"
Adite-se ao Anexo IV - DESPESASDE PESSOALAUTORIZADAS
A
SOFREREM ACRESCIMOS, inciso ll - ALTERAgAO DE ESTRUTURA DE
CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAgAO, item 2 - PODER EXECUTIVO, o
seguinte subitem 2.2 - Proposigao S/N -- "Disp6e sobre a recomposigao e
adequagio das tabelas de remunerag3o do Quadro de Pessoal da Carreira
Assist6ncia a Educagao", inclusive adequando-se as fontes de financiamento

e compensagaofinanceira, no imbito da Relatoria Gerd da Proposigao.

11- ALTERAgA0 DE ESTRU'AURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAgA0

DiscniMiNAgAo(6KcAo

2019

2020

2021

35.000.000

35.000.000

35.000.000

E iNSIRUMENTO)

Z PODEFEXECUnVO
2.2 - Proposig3o S/N - Disp6e sobre a recomposig3o e adequagao das
tabelas de remunerago do Quadra de Pessoal da Carreira Assist6ncia a
Educagao.

JUSTiFiCAgAO
A Lei no 5.499, de 14 de julho de 2015, que "Aprova o Plano Distrital de
Educag5o e da outras providencias", trouxe a obrigagao de GDF prever dotag6es

orgament6rias especificas no PPA, LDO e LOA para realizagaodos objetivos nela
previstos

"Art. 9o Os recursos necess6riosao cumprimento das metal e
estrat6gias previstas pelo PED dever ser especificados na lei do plano
plurianual, na lei de diretrizes orgament6rias e na lei orgament6ria
anual

Par6grafo Onico.As metas e as estrat6gias do PDEdever ser
cumpridas de forma proporcional e progressiva em relag3o aos prazos

paraelasflxados
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Art. 10. A meta progressivado investimentopOblicoem
educagao prevista no PDEdeve ser avaliada a cada 2 anos e pode ser
ampliada por meio de lei para atender as necessidades flnanceiras no
cumprimento das metas previstas no Anexo I."

Dentre seus principais objetivos, destaca-se a observ6ncia e atendimento da
meta 17 do PDE, de forma proporcional e progressiva com:

1. A equiparagao de vencimentos dos profissionais em
educagao Distrito Federal com demais carreiras do DF;

11.A disponibilizaggode plano de saOdepara os servidorese
sein familiares;

111.

Formagao continuada - graduagao e p6s-graduag3o;

entre outros.
Meta 17: Valoriza os profissionais da educagaoda rede publica
de educagao b6sica, ativos e aposentados, de forma a equiparar seu
vencimento b6sico, no mfnimo, a media da remuneragao das demais

carreiras
de servidores
p6blicos
no DistritoFederal
comnavel
de
escolaridadeequivalente,at6 o quarto ano de vig6ncia dente
Plano.

Ressalte-se que o reajuste previsto por elsa emenda, em 2019, representa

apenas uma parte do processode equiparagaosalarial prevista no PDE
Dessaforma, justifica-se a apresentagao presente emenda para o cumprimento
dos dispositivos legais supracitados.

bala das Sess6es

