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LEI Nº 218 DE 07 DE NOVEMBRO 2022.
“AUTORIZA

O CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR O
PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR
CENTO) DOS VALORES ORIUNDOS DOS
PAGAMENTOS JUDICIAIS RESULTANTES
DE PAGAMENTOS A MENOR DA UNIÃO
FEDERAL NO QUE TANGE ÀS VERBAS
DO FUNDEB E FUNDEF, CONFORME
ART. 1º, DA LEI Nº 14.325, DE 12 DE
ABRIL DE 2022, QUE ALTEROU A LEI Nº
14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020,
DISPONDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
RECEBIDOS PELOS ESTADOS, PELO
DISTRITO
FEDERAL
E
PELOS
MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DE
DECISÕES JUDICIAIS RELATIVAS AO
CÁLCULO DO VALOR ANUAL POR
ALUNO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS
RECURSOS ORIUNDOS DOS FUNDOS E
DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO
FUNDO
DE
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO(FUNDEF), PREVISTOS NA
LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE
1996, AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
DA
EDUCAÇÃO
(FUNDEB) 2007-2020 E AO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA
E
DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO (FUNDEB) PERMANENTE”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, ESTADO DA BAHIA, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ saber que a Câmara Municipal de
Arataca aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
DA AUTORIZAÇÃO
Art. 1° Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a repassar o percentual
de 60% (sessenta por cento) dos valores oriundos do Precatório do FUNDEF e do
FUNDEB, em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por
aluno para a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da
União aos profissionais do magistério público municipal de Arataca, a título de abono,
na forma estabelecida nesta Lei.
§1° O valor objeto da presente Lei é oriundo da ação judicial de cobrança movida pelo
Município de Arataca em face da União, em virtude da insuficiência dos depósitos a
título de complementação do FUNDEF e do FUNDEB.
§2° A autorização prevista no caput visa reconhecer a destinação originária dos
recursos do FUNDEF e do FUNDEB, especialmente para fins de garantir o percentual
de 60% (sessenta por cento) das verbas para os profissionais do magistério, na forma
prevista no art. 7º, Parágrafo único, da Lei Federal nº 14.057/2020, bem como no art.
60, §5º, XII, do ADCT, com redação dada pela EC 14/96.
§3º Os prazos e critérios a serem estabelecidos, para efeito de habilitação dos
beneficiários na forma desta Lei, bem como os procedimentos, serão definidos por
meio de Decreto e Edital a serem publicados pelo Município.
Art. 2º Os recursos correspondentes aos 40% dos Fundos deverão ser utilizados para
a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Arataca, exceto pagamento de salários
ou passivos administrativos e judiciais, devendo o Poder Executivo encaminhar plano
de aplicação, por meio de Projeto de Lei, apresentando a destinação dos recursos,
conforme legislação pertinente.
CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS E DOS CRITÉRIOS
Art. 3° Os recursos previstos no caput do Art. 1º desta Lei terão como beneficiários os
profissionais do magistério da rede municipal de ensino de Arataca.
§1º Os beneficiários do precatório do FUNDEF, conforme descrito em Lei específica,
serão todos os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental
do período de 1º de janeiro de 1998, até 31 de dezembro de 2006.
§2º Os beneficiários do precatório do FUNDEB, conforme descrito em Lei específica,
serão todos os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica
(educação infantil e ensino fundamental).
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Art. 4º Do valor previsto dos precatórios do FUNDEF descritos no art. 1.º, 90%
(noventa por cento) dos valores serão devidos aos profissionais do magistério ativos e
inativos, bem como aos pensionistas dos falecidos e herdeiros, independentemente da
natureza do vínculo, sejam estatutários ou temporários, desde que comprovem que
exerceram suas funções entre o período de vigência do Fundo, de 01 de janeiro de
1998 a 30 de maio de 2006, conforme a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Parágrafo Único. 10% (dez por cento) dos valores previstos dos precatórios do
FUNDEF, descritos no art. 1.º desta lei, serão creditados em conta específica do
tesouro municipal, constituindo um Fundo de Reserva, de sorte a permitir o efetivo
cumprimento dos créditos previstos nesta Lei.
Art. 5º Do valor previsto dos precatórios do FUNDEB, descritos no art. 1.º desta lei,
90% (noventa por cento) serão devidos aos profissionais do magistério ativos e
inativos, bem como aos pensionistas dos falecidos e herdeiros, independentemente da
natureza do vínculo, sejam estatutários ou temporários, desde que comprovem que
exerceram suas funções entre o período de vigência do Fundo, de 01 de junho de 2007
à 31 de dezembro de 2020, conforme a Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Parágrafo Único. 10% (dez por cento) dos valores previstos dos precatórios do
FUNDEB, descritos no art. 1.º desta lei, serão creditados em conta específica do
tesouro municipal, constituindo um Fundo de Reserva, de sorte a permitir o efetivo
cumprimento dos créditos previstos nesta Lei.
Art. 6° Para efeitos da distribuição do abono relativo aos precatórios, será obedecido o
critério da proporcionalidade à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no
magistério, conforme Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022.
§1° O pagamento aludido no caput deste artigo tem caráter indenizatório e não se
incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que
fizerem parte do rateio definido no caput deste artigo.
§2° Os servidores falecidos que se enquadram na presente Lei deverão ser
representados por seus herdeiros, nos termos das regras contidas no Código Civil
concernente a sucessão hereditária e em Edital previsto no Art. 1º, §3° desta Lei.

CAPÍTULO III
DO PAGAMENTO
Art. 7° Após a relação definitiva dos beneficiários habilitados, na forma desta Lei, o
valor do abono indenizatório a ser pago aos servidores/beneficiários será realizado
mediante transferência bancária, na conta bancária vinculada à Folha de Pagamento
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em caso de servidores com vínculo ativo, e no caso de aposentados, inativos e
herdeiros, na(s) conta(s) indicadas pelos beneficiários.
Parágrafo único. O repasse dos valores será realizado mediante processo de
pagamento contábil específico, seguindo a particularidade prevista no caput.
Art. 8º O abono não será considerado para efeitos do pagamento do décimo terceiro
salário e férias e demais direitos previstos no plano de Cargos, Carreira e Salários e
Estatuto que implicam em eventual incorporação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9. Será instituída uma Comissão de Acompanhamento dos Precatórios do Fundos,
responsável pela verificação de conformidade de todos os dados, tais como
identificação dos beneficiários, tempo de serviço e carga horária, visando ao
acompanhamento dos processos de pagamento e cumprimento desta Lei, que será
composta por:
I. Dois Representante da Secretaria de Educação;
II. Um Representante da Secretaria de Administração;
III. Um Representante da Secretaria de Finanças;
IV. Um Representante da Procuradoria Jurídica ou Assessoria Jurídica;
V. Um Representantes da APLB/Sindicato;
VI. Um Representante do Conselho Municipal de Educação;
VII. Um Representante do Conselho Municipal do FUNDEB.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, a Comissão dará ampla
publicidade por todos os meios em direito admitidos à relação de habilitados após a
verificação de conformidade dos critérios legais.
Art. 10. Caberá ao executivo municipal, através de edital, definir a documentação
necessária para comprovação do efetivo exercício das atividades em educação dos
beneficiários definidos no Art 3º.
Art. 11. As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas pelo superávit financeiro,
decorrente dos créditos oriundos dos Precatórios.
Art. 12. O prazo para análise e pagamento dos precatórios previstos nos artigos 4º e
5º desta Lei, será de até 6 (seis) meses da data de publicação do edital.
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Art. 13. Os fundos de reserva conforme Art. 4º, parágrafo único e Art. 5º, parágrafo
único, terão vigência de 1 (hum) ano, prorrogáveis por igual período a partir da data de
cada edital.
§1° Decorrido o prazo e efetivado pagamento dos recursos previstos nos artigos 4º e
5º desta Lei, o reconhecimento de novos habilitados serão pagos com os recursos dos
fundos de reserva vinculados aos respectivos fundos de precatórios (FUNDEF ou
FUNDEB).
§2° O pagamento de novos habilitados obedecerá aos mesmos critérios para o
pagamento dos primeiros beneficiários, considerando a mesma base de cálculo
descrita nos artigos 4.º e 5.º.
§3° Após o prazo informado no caput, os valores remanescentes em razão da
ausência de identificação ou de requerimento do respectivo beneficiário serão rateados
com os demais profissionais do magistério, conforme critérios estabelecidos no Art. 6º,
observados os possíveis ajustes, na forma e prazo estabelecidos em Regulamento.
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo máximo
de 60 dias a contar da data de sua publicação.
Art. 15. Fica vedado qualquer tipo de retenção ou desconto de valores devidos na
forma desta Lei para pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos e solucionados pela Comissão de
Acompanhamento dos Precatórios do Fundos, instituída na forma como trata o Art. 10.
desta Lei.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações orçamentárias que
se fizerem necessárias em decorrência desta Lei, bem como aplicar a legislação de
natureza fiscal.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Arataca – Bahia, 07 de novembro de 2022.
FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA-BA
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