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LEI MUNICIPAL Nº 783/2023, DE 22 MARÇO DE 2023. 

 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a repassar o valor de 

R$ 16.812.322,56 (dezesseis milhões, oitocentos e doze mil, 

trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), equivalente 

a 89% (oitenta e nove inteiros percentuais) do valor principal, 

excluído juros compensatórios e de mora, decorrentes do precatório 

do FUNDEF, objeto do Precatório n° 0181867-16.2017.4.01.9198, 

expedido nos autos do processo n. 0015363-80.2005.4.01.3300, nos 

termos do art. 4º da Emenda Constitucional n. 114 e art. 47-A da 

Lei n° 14.113/2020 alterada pela Lei n° 14.325/2022, e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no exercício de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei. 

 

CAPÍTULO I 

DA AUTORIZAÇÃO E DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 1° - Fica autorizado o Município de Seabra efetuar o repasse do valor de R$ 

16.812.322,56 (dezesseis milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), equivalente a 89% (oitenta e nove inteiros percentuais) do valor 

principal, excluído juros compensatórios e de mora, do precatório do FUNDEF, objeto do 

Precatório n° 0181867-16.2017.4.01.9198, expedido nos autos do processo n. 0015363- 

80.2005.4.01.3300, aos profissionais do magistério da Educação básica, em efetivo 

exercício das funções em rede pública durante o período de 1998-2006, nos termos do art. 

47-A da Lei n° 14.113/2020, respeitando e aplicando a decisão da ADPF n. 528, exarada 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

§ 1º - O valor objeto da presente lei tem natureza extraordinária, oriundo da ação judicial 

de cobrança movida pelo Município de Seabra em face da União, em virtude da 

insuficiência dos depósitos a título de complementação do FUNDEF, tendo em vista o seu 

repasse à menor devido no período compreendido entre os anos de 1998-2006. 
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Art. 2º - O valor recebido por cada profissional do magistério educação básica será 

calculado de forma proporcional ao tempo de serviço e a carga horária trabalhada, em 

conformidade com a regra prevista no § 2º do art. 47-A da Lei n. 14.113/2020. 

 

§1º - Terão direito ao pagamento ou rateio de que trata esta lei os profissionais do           

magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da 

estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município de Seabra, com vínculo estatutário 

ou celetista desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período 

em que ocorreram os repasses a menor do FUNDEF nos anos de 1998-2006. 

 

Art. 3° - 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. 

 

§ 1º - Os valores referentes aos servidores falecidos serão depositados em conta específica 

para esse fim, sendo que só haverá liberação mediante ordem judicial. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Art. 4° - O valor a ser repassado aos servidores será feito através da inserção de evento no 

contracheque do servidor ativo e conta expressamente indicada pelos profissionais inativos 

ou sem vínculo com o município. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5º. Deverá ser constituída, no prazo de até 10 (dez), a contar da publicação da 

presente lei, Comissão de Acompanhamento e Deliberação com o escopo de identificar e 

individualizar os beneficiários, através da aplicação dos critérios previstos no art. 2º desta 

lei, que deverá ser observada a seguinte composição mínima: 
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I - Dois Representantes da Secretaria de Educação; 

II - Dois Representantes da Secretaria de Administração; 

III - Dois Representante do órgão de Recursos Humanos; 

IV – Um Representante da Câmara de Vereadores; 

V - Dois Representantes da APLB/Sindicato; 

 

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no caput, os membros da comissão terão amplo e 

irrestrito acesso às folhas de pagamentos da Secretaria de Educação do Município, 

relacionados ao período previsto no caput desta Lei. 

 

§ 2º - Compete a Comissão formalizar a listagem de beneficiários aptos a receberem o 

recurso, fiscalizar o cálculo e o cumprimento dos critérios de pagamento dos valores, dar 

publicidade à listagem e dar conhecimento ao Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 6º - O repasse autorizado por esta lei: 

 

I - Não se incorpora a remuneração do servidor para quaisquer efeitos legais. 

II - Não é considerado para efeitos do pagamento do décimo terceiro salário e férias. 

III – Não deverá concorrer para a base de cálculo para percepção de qualquer vantagem, 

gratificação ou direito. 

 

Art. 7º - Sobre o pagamento do rateio/abono aos beneficiários deverá incidir imposto de 

renda retido na fonte, diante do seu caráter remuneratório. 

 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos e solucionados pela Comissão de que trata o 

art. 6ª desta lei, inclusive, acerca da possibilidade de extensão do rateio/abono aos demais 

profissionais da educação que estiveram em efetivo exercício no período de 1998-2006, 

sempre respeitado o valor previsto no art. 1º desta lei.  

 

Parágrafo único - Fica autorizada a Comissão, prevista no artigo 5º, a deliberar acerca da 

destinação do percentual de 2% (dois inteiros percentuais) aos servidores não docentes com 

vínculo efetivo, bem como os auxiliares de ensino que estavam em efetivo exercício do 

magistério. 
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Art. 9º - Caberá à Comissão, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a sua criação, publicar, 

através de despacho, o rol dos documentos necessários a serem apresentados pelos 

beneficiários, que servirão como comprovação do efetivo exercício no período de 1998-

2006 

 

Art. 10º - O pagamento do rateio/abono previsto no art. 1º da presente lei, fica 

condicionado a renúncia ao direito em que se fundam ações judiciais individual e coletiva, 

ajuizada por servidores e substituto processual, tendo como causa de pedir, direta ou 

indiretamente, o rateio do precatório do FUNDEF – recursos Precatório n° 0181867-

16.2017.4.01.9198, expedido nos autos do processo n. 0015363-80.2005.4.01.3300.  

 

Parágrafo único - Os servidores e substituto processual que até a data do pagamento do 

rateio previsto no art. 1º desta lei não tiver cumprido a regra prevista no caput, será 

excluído do rol de beneficiários. 

 

Art. 11º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão exclusivamente 

por conta das respectivas dotações orçamentárias específicas, de acordo com a natureza da 

despesa, ficando, de logo, o Município autorizado a efetuar as suplementações que se 

fizerem necessárias e proceder ao reconhecimento de dívida decorrente do recebimento dos 

créditos do Precatório n° 0181867-16.2017.4.01.9198, expedido nos autos do processo n. 

0015363-80.2005.4.01.3300, movida contra a União. 

 

Art. 12º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Seabra – Estado da Bahia, em 22 de março de 2023. 

 

 

Fábio Miranda de Oliveira 

Prefeito Municipal 


