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      LEI Nº 2.290/2017 

Dispõe sobre alterações na lei 

municipal nº 2.280/2017, 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 - O art.  2º e seu § único, da lei municipal nº 2.280/2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“ Art. 2º  -   60% ( sessenta por cento) do valor  do precatório  será destinado 

aos profissionais do magistério efetivos, contratados, ampliados  e 

comissionados que trabalharam  no período de   outubro de 1999 a outubro 

de 2006, 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 2006 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 2006  e 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério  

constantes da folha de pagamento de salários do mês de junho de 2017”. 

“Parágrafo único -A distribuição dos recursos do Precatório  judicial nº 

145837-CE, 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 2006 e do mês de  junho 

de 2017”. 
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Art. 2º -  O  art.  3º e seu § único, da lei municipal nº 2.280/2017, passa a 

vigorar com a seguinte redação 

“ Art. 3º  -  40% ( quarenta por cento) do valor  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,  contratados e 

comissionados  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. 3º   - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE,aos vinte dias  do mês de 

setembro de  2017. 

 

                          ARGEMIRO SAMPAIO NETO 

                                 Prefeito Municipal 
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