Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

LEI Nº 2.280/2017
Dispõe sobre a destinação dos recursos do
Precatório judicial nº 145837-CE, na forma
que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARALHA – ESTADO DO CEARÁ,faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Os recursos provenientes do precatório judicial nº 145837/CE,
expedido no processo nº 0021946-60.2004.4.5.8100, em tramite na 16ª Vara
Federal do Ceará, recebido pelo Município de Barbalha, no valor de R$
40.128.847,39 ( quarenta milhões cento e vinte e oito mil oitocentos e
quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), acrescido juros e correções,
terá destinação conforme estabelecido na presente Lei.
Art. 2º- Deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários
advocatícios contratuais devido aos profissionais que assumiram o patrocínio
do processo, 60% ( sessenta por cento) do valor remanescente do precatório
será destinado aos profissionais do magistério efetivos, contratados,
ampliados e comissionados que trabalharam no período de outubro de
1999 a outubro de 2003, bem como aos atuais profissionais do magistério
efetivos, contratados, ampliados e comissionados, de acordo com a carga
horária, os anos trabalhados, levando-se em consideração as folhas de
pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2003 e
do mês de junho de 2017, cabendo o percentual de 50% ( cinquenta por
cento) para os profissionais do magistério que trabalharam de outubro de
1999 a outubro de 2003 e 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do
magistério constantes da folha de pagamento de salários do mês de junho
de 2017.
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Parágrafo único -A distribuição dos recursos do Precatório judicial nº 145837CE, será feita tomando-se por base a remuneração efetivamente recebida
pelos profissionais do magistério nas folhas de pagamentos de salários dos
meses de outubro dos anos de 1999 a 2003 e do mês de junho de 2017.
Art. 3º- Deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários
advocatícios contratuais devido aos profissionais que assumiram o patrocínio
do processo, 40% ( quarenta por cento) do valor remanescente do
precatório será aplicado no pagamento de despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 70, da lei federal nº
9.394/96 – LDB.
Parágrafo único -Da parcela dos recursos dos 40% (quarenta por cento) de
que trata o caput deste artigo, será feito o pagamento de um abono
salarial (14º salário), para os demais servidores efetivos da Educação,
remunerados com a verba do FUNDEB 40%, tomando-se por base a
competência do mês de junho de 2017 e o salário base do servidor,
excetuando-se os profissionais do magistério que serão contemplados na
forma do art. 2º desta Lei.
Art. 4º -Os profissionais do magistério cedidos para outras Secretarias e/ou
órgãos da administração pública
Municipal, Estadual ou Federal,
conforme decisão tomada na assembleia realizada perante do o SINDMUB
no dia 31/07/2017, não serão contemplados com o recebimento dos
recursos provenientes do Precatório nº 145837-CE, salvo os profissionais do
magistério que foram legalmente cedidos à Secretaria de Educação Básica
do Estado do Ceará para ocupar funções de direção escolar ou
coordenação pedagógica, autorizados por convênio celebrado entre o
Estado do Ceará e o Município de Barbalha, que permanecem ou
permaneceram em folha de pagamento do FUNDEF/FUNDEB 60%, com
ressarcimento do Estado do Ceará ao Município de Barbalha.
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Art. 5º - Também não farão jus aos recursos provenientes do Precatório nº
145837-CE, conforme decisão tomada na assembleia realizada perante do o
SINDMUB no dia 31/07/2017, os profissionais que trabalharam por meio de
terceirizações do CIEE e da OSCIP, como os profissionais que trabalharam
no programa PROARES vinculado à Secretaria de Ação Social do Município,
e os profissionais que figuraram na folha de pagamento da Secretaria de
Educação do Município nas funções de tutores de nivelamento e tutores de
curso de proformação.
6º - Ficam referendadas por força desta Lei, as decisões tomadas pelos
profissionais do magistério na assembleia geral extraordinária realizada
perante o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha –
SINDMUB, no dia 31/07/2017, que definiu a forma de distribuição e os
beneficiários dos recursos do Precatório nº 145837/CE.
Art. 7º -Para a tomada de outras decisões não registradas na ata da
assembleia geral extraordinária realizada perante o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Barbalha – SINDMUB, no dia 31/07/2017, poderá o
Prefeito Municipal formar comissão especifica, a qual deve ser composta
de dois profissionais do magistério efetivos do Município indicados pela
Secretaria de Educação, dois representantes do Sindicato dos Servidores
públicos
Municipais de Barbalha, indicados pelo SINDMUB e um
representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, indicado por este órgão.
Parágrafo único -Caso julgue necessário, poderá a comissão de que trata
o caput deste artigo, solicitar auxílio da Procuradoria Geral do Município,
sobre toda e qualquer matéria que desejar obter pronunciamento jurídico.
Art. 8º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, por meio de Decreto, até o limite dos
recursos provenientes do precatório judicial nº 145837-CE, com vistas a
implementar a execução da presente Lei.
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Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte e três dias do mês
de agosto de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal
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