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Página Linha onde se Lê Leia-se

520 16 “[...] pela constituição imposta [...]” “[...] pela Constituição imposta [...]”

520 17 “[...] tomada como um marco, porque 
[...]”

“[...] tomada como um marco porque 
[...]”

523 38-39 “Da mesma forma que, no Fundef, pelo 
menos 60% do Fundeb se destinam 
[...]”

“Da mesma forma que no Fundef, 
pelo menos 60% do Fundeb se 
destinam [...]”

526 18-24 “Outro equívoco das INs n. 2/97 e  
n. 1/98 foi, na contabilização da receita 
do Fundef, a omissão da receita com 
o Fundo de Participação do Estado 
– FPE – e a compensação financeira 
prevista na LC n. 87/96, mencionando 
apenas três dos impostos municipais 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS –, Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM – e 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI –, o correto é IPI-exportação) que 
contribuíram para o Fundef.”

“Outro equívoco das INs  n. 2/97 e 
1/98 foi, na contabilização da receita 
do Fundef, a omissão da receita com 
o Fundo de Participação do Estado 
– FPE –  e a compensação financeira 
prevista na LC n. 87/96, mencionando 
apenas três dos impostos (ICMS, FPM 
e IPI - o correto é IPI-exportação) 
que os municípios contribuíram para 
o Fundef.” 

528 16-18 “Por exemplo, as duas instruções de 
1991 (MINAS GERAIS, 1991a; 1991b), 
aparentemente as primeiras, desde a Lei 
n. 7.348 (BRASIL, 1985) e a CF de 1988 
(BRASIL, 1988), mudaram em poucos 
meses o significado de MDE.”

“Por exemplo, as duas instruções de 
1991 (MINAS GERAIS, 1991a; 1991b), 
aparentemente as primeiras desde a 
Lei n. 7.348 (BRASIL, 1985), e a CF de 
1988 (BRASIL, 1988), mudaram em 
poucos meses o significado de MDE.”

538 10 “Acesso em: 10 dez. 2013.” “Acesso em: 10 dez. 2010.”

541 3 “______. Relatório técnico? prestação 
de contas do governador do Estado de 
Minas Gerais.”

“______. Relatório técnico: prestação 
de contas do governador do Estado 
de Minas Gerais.”

Por solicitação do autor, Cadernos de Pesquisa está procedendo a algumas 
correções conforme descritas a seguir.

DAVIES, Nicholas. A fiscalização das receitas e despesas do ensino em 
Minas Gerais. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 43, n. 149, p. 518-541, 
maio/ago. 2013.
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