URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL
ASSESSORIA ESPECIAL DO
PREFEITO

LEI Nº 334/2021, URUOCA/CE DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a ratear o
saldo remanescente do novo FUNDEB, no
âmbito municipal e ajustar o percentual de
aplicação dos recursos na remuneração dos
profissionais da educação básica em efetivo
exercício no Município de Uruoca e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, no uso de suas atribuições

legais, especialmente estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Uruoca,

Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o rateio do saldo

remanescente do novo Fundo de Manutenção le Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no âmbito
municipal, como medida excepcional e transitória ao exercício de 2021, como
forma de abono, destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212A, inciso XI, da Constituição Federal, art. 26, da Lei nº. 14.113, de 25 de
dezembro de 2020, na Lei Municipal nº. 272, de 29 de abril 2002 alterada pela
Lei Municipal nº. 285, de 17 de fevereiro de 2020 e Lei Municipal nº. 304, de 27
de janeiro de 2021, bem como a ajustar o percentual de aplicação de no mínimo
70% dos recursos recebidos do referido Fundo na remuneração dos profissionais
da educação básica em efetivo exercício, nos termos do art. 41, da Lei Municipal
nº. 272, de 29 de abril de 2002, considerando a impossibilidade do reajuste anual
dos profissionais por efeito da Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020.
Art. 2º Fara jus ao percebimento do abono os profissionais da educação
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