LEI MUNICIPAL N° 502/2021.

DISpou SOBRE A UTILIZACA0 D0 RESIDUAL
DOS RECURSOS D0 FUNDO DE MANUTENCA0 E
I>ESEr`IVoLv"ENTo DA EDucACAo BAslcA E
DE VALORIZACAO DOS PROFISSI0NAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB PARA DISTRIBUICAO
COM 0S SERVIDORES EM EFETIV0 EXERcicI0
N0 MAGISTERI0 DA EDUCACAO BASICA, N0
AMBITo Do MUNlcipro DE ABAIARA E DA
0UTRAS PROVII)fiNCIAS.

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARA, N0 USO DE SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS QUE LHE SAO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.
Faz sat)er que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ratear, com os servidores
em efctivo exercicio no Magist6rio da Educacao Bdsica, o residual dos recursos do Fundo de
Manutengao e Desenvolvimento da Educapao Basica e de Valorizapao dos Profissionais da Educacao
- FUNDEB, ate o alcance do percentual minimo de 70% (setenta por cento) dos recursos do
exercicio financeiro do ano de 2021, os quais sao vinculados a remunerapao do magisterio, na fomra
do artigo 26, da Lei Federal n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

§1° - Cousideram-se profissionals em efctivo exercicio aqueles em atuapao efctiva no
desempenho das atividades de magist5rio associada a sua regular vinculagao com a Prefeitura
Municipal, na fo]ha dos 70% (setenta por cento).
§2° - N5o tern direito ao rateio os servidores ocupantes de cargos de docencia e suporte

pedag6gico que estejam em desvio de fungao, assim como estao excluidos os inativos e os
pensiohistas.
Art. 20 - Cousideram-se como profissionais do magisterio da Educapao Bdsica os docentes,
os demais profissionals que oferecem suporte pedag6gico direto ao exercicio da docencia: diregao ou

administrapao escolar, planejanento, inspegao, supervisao, orientagao educacional, coordenapao

Art. 3° - A distribuigfro dos recursos de que trata esta Lei por meio de rateio sera feita ao
servidor na proporgao da sun jomada de trabalho, aos meses trabalhados e ao vencfmento auferido
pelo profissional do magisterio.

§1° - Os profissionals do magisterio em processo de aposentadoria somente perceberao o
rateio na proporcionalidade dos meses laborados, em efetivo exercicio, referentes ao ano de 2021.

§2° - Para computo dos periodos aquisitivos sera considerado como mss integral aquele que
o(a) profissional trabalhar por periodo igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Art. 4° - 0 valor a ser repassado aos profissionais do magjsterio sera pago em dep6sltos

bancarios distintos, na mesma conta bancina vinculada a folha de pagamento destes profissionals.
Art. 5° - 0 valor do rateio §efa calculado, utilizando o montante faltante dos recursos do
FUNDEB para atingir os gastos minimos de 70% (setenta por cento), previsto no inciso RI do art.
212-A da Coustituicao Federal, dividido peha quantidade de servidores habilhados a recede-lo,
observando o disposto no art. 3° desta Lei.

Art. 6° - 0 rateio e o pagamento tratados por esta Lei nao sera computada para efeito de
calculo de outros adicionals ou vantagens e nem sera incorporado aos vencimentos para fixapao de
proventos de aposentadoria ou pensao.
Art. 7° - As despesas desta lei correrao por conta das dotapdes oxpamentdrias constantes do

orgamento geral do Muricipio no exercicio de 2021, ficando dispensada a apresentapao de impacto
orcamentario e financeiro que se refere o § 5°, do art. 17, da Lei Complementar n° 101/2000, por ser

despesa ja prevista no oxpamento do Munic]'pio e nao configura compromisso futuro.
Art. 80 - A presente lei entra em vigor na data de sun publicac5o, revogadas as disposi9des
em contririo.

Papo da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 17 de dezembro de 2021 .
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0 Prefeito Municipal de Abalara - Ceari, no uso das suas atribui9des legais e mos termos definidos
na Lei Orginica Municipal, toma phblico achar-se afixada no Quadro de Editals da sede desta
Prefeitura, a Lei n° 502/202], de 17 de Dezembro de 2021, que "DISPOE SOBRE A

uTmlzACAO DO REslDUAL DOs REcuRsos DO FUNDO DE MANUTENCAo E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACA0 DOS
PROFISSIONAIS I)A EDUCACAO - FUNDEB PARA DISTRIBUICAO COM 0S

sERvlDOREs EM EFETlvo EXERciclo NO MAGlsTriRIO DA EDucACAO BAslcA,
N0 AMBITO DO MUNIcfpI0 DE ABAIARA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

Prefeitura Municipal de Abaiara - Ceafa, 17 de Dezembro de 2021.

CERTIDAO I)E PUBLICACAO

Certifico para os devidos firs e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Ceari, que a Lei n° 502/2021, de 17 de Dezembro de 2021, que
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DrsTRIBulcAO COM os sERvlDOREs EM EFETlvo EXERcicro NO MAGlsTERIo
DA nDuCACAO BASICA, No AMBITO Do MUNlciplo DE ABAIARA E DA ouTRAs
PROVIDENCIAS." foi pubLicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local
destinado a divulga9ao dos atos oficjais do Municipio de Abalara ~ Ceara.

0 referido e verdade. Dou fe.

Pago da Prefeitura Municipal de Abajara -Cear4 17 de Dezembro de 2021.

Ccard , 20 deDezembro de 202l
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Am 197 - Pow motivo de cren9a rcligiosa ou conviccfio filos6fica ou

DA REVIsio DO I.ROCESS0

poLitica, nenhum servidor poderi SCT privado de qualsqueT de scus

direitos, sofrcr discrimina¢o em sua vide funcional, nem se exinir do
Art, 186 - 0 processo disciplinar podera ser revisto, a qunlquer
tempo, a pedido ou de oficio, quando se aduzirem fatos novos ou
circunstincias sustenfaveis de j`ustificar a inocchcia do punido ou a
inadequap5o da penalidade aplicade.

Art 199 - Fica expressamente \'edada toda e qualquer form de

§ 1° - Em case de faleeimento. ansencja ou desaparecimento do

provimen(o deTivado de cargo, median[e transposi95o, tlunsfoTmacao

servidor, qunlquer pessoa dr fan'Jia podde requerer a revis5o do

ou ascensao ful]cional de uma categoria a outra, sem previa aprovac5o
em concurso Pbblico de provas e titulos.

processo`
§ 2° - No caso de incapacidrde mental do servidor, a revisfro sera
requerida peLo respectivo curndor.

Art. 187 - No processo revisional, o anus da prova cabe ao

oumpri mento dc scus devcres.
Art 198 - S5o assegurado8 ac servidor |rdblico os dircitos de
associacao profissional e sindical.

Art 200 - Ao s€rvidor estudante que mudar de sede, dentro do
Municipio. no interesse de Administracao, e assegurada in locaLidnde
da nova residfucia ou na mats pr6xinia, matricula cm instituigao de

requeTcnte.

Art.188 -A sjmples a]egaEao de injustlca da penalidrde nao constitui
fundamento para revis5o que requer elementos novos calTendos de

provas. ainda n5o apreciadas no processo origmirio.
Art. 189 - 0 requenmento de revis5o do processo sera dingido ao
Secretalo Munieipal de Admitustracao ou equivalente, que, se
autorizar a revisfro, encaniinhai.i a pedido ao dirigente do 6i.gao ou

=Lin;:I:8tlchn¥o.roqdiTPTSTo#es:':qg:eensd:i:.€:Vaao8:.6njugeou
companhcjro, aos filhos, ou cnteados do servidor que vivam in sua
companhia, bern como aus menores sob sua guarda, com autorizacao
judicial.
Art. 201 - 0 servidoT ptiblico m`micipal, de ainbos os Podercs,
vLncula-se, obrigatorianente, ao Regime Gcral de Previdencia Social.

Art. 202 - E devido ao servidor exonerade do cargo em comJssao, os

=t£#°onduefec:n_dnR°euc:b?£C:Sp°ctq,q£C;?I:aringenredo6rgaoou
entidade providencjari a constitui9ao da comissao.
Art,190 -A revis5o conefa em apcoso ao processo origmirio.
Parfgra(o Outco - Na pedc5o inicial] o requerente pedri dia e hora
pars a producfo de provas de inquiricEo das testemunhas que am)lan.
Art. 191 - A comissfro rcvisora tern ate 60 (sessenta) dias para a
conclus5o dos mbalhos, prorrogivel pelo igual prazo, quando as
circuustanLcias 0 exi8irrm.
Art. 192 - APLlcarse aos trabalhos da comiss5o rcVIsora, no que
couber. as normas e procedimentos pr6prios da comissao de inqudito.
Art+ 193 - 0 julgamento caberi:
I -Ac. Prefeito, Presidente da Cfmara Muiijcipal ou (lirigente superior
de autarquias ou fundapfro, quando do proces§o revisto houver

resultndo pena de danssao;
1] - Aos SecTctirios Mu]ucipa[s ou auloridadcs cqul`'alentes, qundo
houver como resultado penaljdede de suspensao ou dc advcrfencia;
Ill - A au(arquia reaponsivel pela designapao quando a penalidnde
for destifuicao do cargo cm condss5o.

§ 1° - 0 prazo para julgamento sera de ate 60 (sessenta) dias contados
do recebimento do proces8o, no curso do qual a autondade julgndora

podnd determinar dilig€ncias.

va]ores proporcionais dan verbas relatrvas ac. 13° salalio, tengo de
ferias e saldo de saldrio, desde que a exonerapao nao tenha se dado
atravis de pTocesso adlmnistrativo disciplinar`

Art. 203 - Fica estabelecido a mes de janeiro come daca base para
reajuste dos cargos que percebem vencimento superior a 1 (urn)
salirio-minimo, evitando as perdas salariais, atravds do Poder
Exeoutivo, que poderi enviar projeto dc ]ej para evltar a conosao
salarial pela infla95o` obscrvadas as limitap6es oTcament:irias e
financcins, aLem das regras da Lei de Respousabilidade Fiscal.
AI.L 204 - Nos casos omissos neste Estatuto serio apllcados
subsidiariamente, as disposi¢6es da Lei Ongamca Municipal do Plane
de Cargos, Carreuns e Remuneragao, das Leis Muliicipals especificas
e da Constit`iigao Federal.
ATL 205 - PaTa custe].o das despesas dccorrciitcs destB [ej, serdo
uti[izados os recursos ongamentirios pr6prios, de logo autorizada a
suplementapao neeessiria ou mediante cr6ditc. especial, na forma dr

lei Oquentdria e de Diretnzes Oxpanentdrias vigentes para o
Exercicio
Art. 206 -Fica Tevogada a Lei n° 246/1997 de 28 de rnaio de 1997, e
as demai8 Leis e demais dispo§i¢6es eni contralo.
Art. 207 -Esti Lei entrari em vigor na data dr sLLa publicagao.

§ 20 - Coi]clun'das as dil]gchcias; sera renovado o prazo para

julganento.
ATt. 194 - Julgnda proceden[e a revisao, sera dectarada sem et.dto a
penalidade apJicach, restabelecentlorse to<los os direitos ndngltlos,
exccto em rela9ao i destitrigao de cargo em colnissao, hip6tese ern

Pa9o da Prefeitura Muniofpal de Abalara/CE. cm 17 dc dezembro de
2021.

AFONSO TAVARES LEITE
PTcfeito Municipal

iu#o=:raLaE=oas-aDcaonrv=#:Toppenroa;±den=;:odnere:a::oL,tarem

Publicndo par:
Maria MiLene Leite de Caldas

agravamento da penalidade.

C6digo ldentificador:73C8802D

riTUI.o VIII
DAS I)ISPOS[COES GERA[S, FINAIS E TRANSITdRIAS

PREFEITURA MUNICIPAII DE ABAIARA
LEI MUNICIPAL N° so2#o2|

Art.195 -Ficam 8Libmchdos ao Rcgjme Juridico trnico jnstit`iido por
esta Lei. in qunlidale de sgrvidores pdbLicos, os servidores de

DISPOE SOBRE A UTILIZACAO DO RESIDUAL
DOS
RECURSOS
DO
FUNDO
DE

provimento efetivo. comissiol]ado e de confianap de atnbos os Poderes
do Municipio. das autarquias e fundap6es Municipals, que par venom
sejam cr.a(Las, e quanta os contrata(los por texpo determinedo, ciija a
atividnde corresp.>nde a funcao existente no quadro funcional dos

E#cUATCE#3ASE}c:EiEhDVE°LvV#:#icE3
DOS

PROFISSI0NAIS

DA

EDUCACAO

-

poderes mum-cjpals pcrmanecem rcgulamentados pelas Leis 423/2017
e 471C021. sendo que os dernais contratos ficam sujeitos a regrme

:E£[EDBOR:#M DETfEE3g]C£°ERcci% £8

%£Lfosero¥:ioplin_ad%:in ci:Le:£j:Lcapr t,xpo dethndo

xfaG##g|OoMDrfu:a?jADCE^oABz:¥:AE,Egg

permanecerri regulanentalos petas Leis 423C0 L7 e 471/2021, ndo se

oumAs pRovlDENCIAs.

aplicando os direitos dispostos nesta lei, como ferias, gratificac6cs,

adicjonals e drmajs vantagens pecuniirjas, devendo limtar-se ao
recebimento dos vencimentos referentes aos meses trabalhados.
Art.196 -Os prazos previstos nesta Lei ser5o contados em dias d(eis,
excluindorse o dia do come9o e il]clumdo-sc o velicimento.
Parigrafo tJnico - Em caso dc rcrfu95o trmporiria de cxpediente, ou
decrcto de panto facultativo. por ato do chefe do Poder Municipal,

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE ^BAIARA, ESTAJ}O DO
CEARA, N0 USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS QUE
LIIE SAO CONFERIDAS PEIAS LEIS VIGENTES. ETC.
Fez saber que a Cirmra Municipal aprovou e eu sanciono a
8e8uinte lei:

para computo de prazos, estes dias n5o contarin como dias tlteis.

www.dJanomunicipal.com.br/aprece
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. Diario oficial dosMmicipiosdoEstadodo cera .

Art. Ia. - Fica o Chefe de Poder Exccutivo Municiprl auto zado a
ratcar, com os servidores ern efetivo exerci`cio no Magist6rio dr
Educapao Bdsica, o res]dual dos recursos do F`mdo de Manutengfio e
I)esenvolvimento da Educa9fro Bdsica e de Valoriza¢o dos
Profissionals da Educacao - FUNDEB, ate o alcance do pereentual
minimo de 70% (setenta por cento) dos reculsos do exercicio
financeiro do uno de 2021. o8 qunis 8ao vincuhados a remunerapao do
nragi8terio, na fomia do ar{igo 26, de Lei Federal n° 14.113, de 25 de

dezembro de 2020.
§1° - CTonsideran-8e profissionds em efaivo exercl'cio aqueles cm
atun95o efetiva no desempenho das a[ividndes de mngist6rio associada
a sua regular vincu]a§ao com a Prefeitura Municipal, na folha dos
70% (setenta per cento)`

§2° - Nao tern djreito ao ralejo os serv]doTes ocupantes de cargos de
docencia e suporte pedag6gico que estejam em deevio de fungao,
assim como estao excluidos os inativos e os pensionistas.

Art. 2° - Consideran]-se como profissionais do maglstdio da
Educapao Bdsica os docentes, os demais profissiomis que oferecem
suporte pedag6gico direto ao exercicio da docchcia' direcio ou
admnismcao escolar, plandamento, inspeF5o, supervis5o, orientapfro
educaciorLal, coordena9ao pedag6gica Cos disponil]nizados para
entidades de cla6se de categoria, conforme defroieio do art. 61 da Lei
Federal n° 9.394, de 20 de dezcmbro de 1996 (LDB).

Art. 3° - A dirfubui95o dos recusos de que trata e§ta Lei per meio de
rateio sera feita ao servidor na propoxpao da sue jomda dc trabamo,
ao8 meses trabalhados a ao vencinento auferido pelo |]rofissional do
magistdio.
§1° - os profissionais do magist6no em processo de aposentndoria
somente perceberao o rateio in proporcionaLidnde dos meses
laborndos, em efetivo excrcicio. refercntes ao uno de 2021.

§2° - Para conputo dos pedodos aquisitivo8 sera cousiderado como
m€s integral aquele que o(a) profusional trabalhar por periodo igual
ou superior a 15 (qu)nzc) dias.

ANOXI] |N°285l

PREFEITURA MUNICIPAL I)E AIIAIARA
AVISO DE LICITACAO -PREGA0 N° 2021.12.17.I
0 Pregoeiro Oricial toma priblico, que estari realizando, na scde da
Prefeirura, atrav6s da platafonm elctr6nica https:/follcompras.com/,

por intemedio da Bolsa de I.icitac6es do Brash (BLL), cert8me
licitat6rio. na modalidade Pregao n° 2021.12.17.1. do tipo eletr6Irico,
cujo objeto e a Con[ratng5o de empresa para prestacao de servico§ do
transports escolar, junto a Tcde pdblica de ensino do Mumc{Fiio de

Abalara/CE, atrav6s da Secretaria de Educagao. conforms
especjficap6es apresentadas junto ao Edita] Convocat6rio e seas
ancxos, com aber[ura marcada pare a dia 05 de Janeiro de 2022, a

prrir das 09:00 horas. 0 infcio de acolhimento das propostas a partiT
do dia 21 de Dezembro dc 202 I , is 09:00 horas. informac5es e editals
no
endereap
eJetr6mco:
https :/follcompras.com/
e
https:/flicitacoes.tce.ce.gov.br/. Infom]ap6es poderdo ser obtidas ainda
pelo telefone (88) 98136-6099`

Abaiara/CE, 17 de Dezcrnbro de 2021.

C4RIOS MATEUS BEZERRA ELORES
Ptegoeiro Oficial do t\funiofpio.

Poblicado par:
CarLos Mateus Bezerra Flores
C6digoldentificador:761E4ABD

SECRETARIA DE CULTURA
TERMO I)E FOMENTO N° Z2/20ZI

A SECRETARIA MUN]clpAL DE cuLTi7RA DO MUNlapio
DE ABAIARA, mediante a Tealizacao de Chamamento Pthlico n°
002/2021, cujo objcto tratou sobre a i]rodapao de conteddo ardstico e
cultural sobre me e cuLtura brasileiras, em qualquer expressio
artistica e/ou intelccn]al. apresentados eni formats dighal` celebrou o
[ermo de fomento n° 22/2021 com o Sr°. ANTONIO NONATO DA
Sn.VA no valor de R$ 1.500,00 (urn nil e quirfuento§ reais), de
acordo com a categoria AUDI0VISUAL, em 07 de dezenbro de
202J. A despesa ocorrerd a conta da dotap5o orquentiria n°
06.02.13.392.0030.2.077.3.3.90.36.00.

Art . 4° - 0 valor a ser rei)assado aos professionals do magistdio Sera

Abaiam ~ CE, 07 de dezemb].o de 2021.

pago em depdsfros bancdrios distintos. in mesma co]ita banc5ria
vinculada i folha dc pagamento destes profissionais.

GII.VAN ALVBS GRANGEIRO
Seerefario Municipal de Cfultura.

Publlcado I)or:
MarLa Milene I.eite de Caldas
C6digo Identificadoi.:E4330C3B

Art. S° - 0 valor do rateio sera calculado, utilizando o nentante
faltante dos recursos do FUNDEB pare atingir os gastos minimos de
70% (setenta par cento), previsto Ilo inciso XI do art. 2]2-A da
Constituigao Federal, dividido pcla quan{idede de servidores

SECRETARIA DE CULTURA

habihfados a I.ccebe-lo. observando o disposto no ar(. 3° destzi Lei.

Art. 6° - 0 rateio e o pagamento mtados per esfa Lei nf o scri
coxputada para el.ctto de calculo de outros adicional§ ou vantagms e
nem scrd incoxporado aos vencimentos papa fixap5o de proventos de
aposentndoria ou pcns5o.

Art. 7. - As despcsas desta ]ej coITer:io per conta das dotag5es
orpamentirias constantes do orquento geral do Municipio no
exercicjo dc 2021, ficando dixpensadr zi apTesentagfro de inxpacto

orpamentalo e financeiro que se refers o § 50, do art. 17, da Lei
Complmentar n° L0l/2000, per ser deapesaji prevista no oxpamento
do Municipio e ndo configura compromisso fut`iro.

TERMO I}E FOMENTO N° 23/2021
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA D0 MUNICIPIO
DE ABAIARA, mediante a realizap5o de Chamamen[o EThblico n°
002/2021, cujo otyeto tratou §obre a producao de conteddo artistico e
cultural sobre ar(e e cultura brasileiras, em qualqucr cxprcssao
artistica c/ou jntelectual, apresentados em fomato digital. celebTou o

[ermo de fomento n° 23/2021 com o Sr-. LARISSA FERREIRA DO
NASCIMENT0 no valor dc R$ 2.000,00 (dois nil rcais), dc acordo
com a categoria DANCA, em 07 de dezembro de 2021. A despesa
ocorreri

a

colita

da

dotagao

orEamentalia

n°

06.02.13.392.0030.2.077.3.3.90.36.00.

Abaiara - CE` 07 de dezembro dc 2021.

GILVAN ALVES GRANGEIRO
Art. 8° - A presents let emra cm vigor na data de sua pubLica¢ao.
revogadas as disposicdes em contrino.

Secre(irio M`inicipal de Culfura.

Pi]bticado per:
Maria Milene Leitc de Caldas
C6digo [dentificador : 9FB9ABC2

Paap da Fret.eit`ira Municipal de Abalara/CE, em 17 de dezembro de
2021 .

SECRETARIA DE CULTURA
TERM0 DE FOMENTO N° 24/2021

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicndo por:
Mama Milenc I.eite de Caldas

Cedigo ldentiricador: 750D8384

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO
DE ABAIARA, mediante a reaLiza9fro de Chamamento Phblico n°
002/2021, cujo objeto tratou sobre a prodng5o de conteddo artistico c
cultural sobTe arte e cultura brasileiras, em qualquer cxpressao
artistica e/ou inteleetual. apresentados em formato digital. ceLebrou o

w`irw.diariormmicipal.com.br/aprece
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