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Regulamenta os termos do acordo firmado entre o Municipio de 
Brejo Santo (CE) e o Sindicato dos Servidores Publicos 
Municipais de Brejo Santo no bojo do Processo Judicial n° 
12992-33.2016.8.06.0052/0 em trarnite na 2° Vara da Comarca 
de Brejo Santo. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

FA(;O SABER QUE A CAMARA. MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, 
aprovou o Projeto de autoria do Executive Municipal e eu sanciono a presente 

LE I: 

Art. l O• A presente Lei regulamenta os termos do acordo firmado entre o Municipio de 
Brejo Santo (CE) e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brejo Santo no bojo 
do Processo Judicial n° 12992-33.2016.8.06.0052/0 em tramite na 2° Vara da Comarca de 
Brejo Santo. 

Art.2°. Fica definido o rateio dos recurses provenientes do precat6rio de titularidade 
do Municipio oriundo de acao judicial proc. 0001081-05.2007.4.05.8102 que tramitou 
perante a 16a Vara Federal em Juazeiro do Norte -CE. 

Art. 3°. Fica definido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor dos recurses 
do precat6rio para o Municipio de Brejo Santo (CE), sendo os outros 50% (cinquenta por 
cento) destinado aos professores, tudo devidamente corrigido e atualizado. 

§ 1 °. Do total a ser disponibilizado aos profissionais do magisterio, sera destacado o 
pagamento de honoraries contratuais aos profissionais contratados no percentual de 10% 
(dez por cento), conforme referendado em assembleia geral extraordinaria da categoria e em 
cumprimento a decisao judicial no processo de n° 12992-33.2016.8.06.0052/0 em tramite 
na 2° Vara da Comarca de Brejo Santo, por meio de dep6sito judicial a ser disponibilizado 
ap6s total liberacao dos montantes sub judice, sejam eles judiciais ou administrativos. 

Art. 4°. 0. percentual de 50% (cinquenta por cento) destinados aos professores fica 
subdividido da seguinte forma: 



I - 10% (dez par cento) em favor dos advogados contratados pela in stituicao que representa 
os professores, em decorrencia do pagamento de honorarios contratuais, conforme 
referendado em assembleia geral extraordinaria da categoria e em cumprimento a decisao 
judicial no processo den° 12992-33.2016.8.06.0052/0 em tramite na 2° Vara da Comarca 
de Brejo Santo; 

II - Destaca-se o valor integral referente a O 1 (uma) folha de pagamento destinado aos 
profissionais do FUNDEB 60, que sera repassado a todos os profi.ssionais integrantes na 
atualidade do FUNDEB 60; 

III - Ap6s a su bdivisao acima mencionada, os valores serao rateados entre os profissionais 
do rnagisterio (professores) integrantes do periodo 2002-2006 do FUNDEF 60, na seguinte 
proporcao: 

a) 90% (noventa por cento) para os profissionais que mantinham vinculo de natureza efetiva 
com o municipio no periodo supracitado; 

b) 10% (dez por cento) para os profissionais que mantinham vinculo de natureza ternporaria 
com o municipio no periodo retrocitado. 

Paragrafo uriico. Os valores referentes as alineas "a" e "b" serao proporcionais ao tempo de 
service e carga horaria ao profissional do magisterio, considerando o periodo minima de 
20h (vinte) horas semanais. 

Art. 5°. A verba em comento devera ser repassada aos profissionais beneficiaries apos a 
promulgacao e sancao da lei no prazo maxima de ate 30 (trinta) dias. Contudo, o 
mencionado prazo somente cornecara a decorrer ap6s total liberacao dos montantes sub 
judice, sejam eles judiciais ou administrativos. 

Art. 6°. Fica vedado o repasse de valores ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais 
de Brejo Santo - SINSEMBS ou qualquer outra associacao classista, todo e qualquer 
pagamento deverao ser efetuados diretamente aos servidores. 

Art. 7°. Os servidores beneficiaries previstos nas alineas "a" e "b" do art. 4° da presente lei, 
serao relacionados por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal, referendado pelo 
Conselho Municipal do FUNDEB, bem como pelo Sindicato ou associacao classista que 
represente os profissionais. 

Art. 8°. Os profissionais que nao possuarn mais vinculo juridico administrative com o 
Municipio, terao prazo de ate 02 (dois) anos para apresentar toda documentacao necessaria 
para fins de credito, sob pena decair o direito de reclamar o levantamento destes creditos 
junto ao Municipio. �-. 
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Art. 9°. Devera ser dada ampla publicidade ao decreto previsto no art.7°, com publicacao no 
Diario Oficial dos Municipios, bem como fixado em flanel6grafo no atrio da Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo e da Secretaria de Educacao Basica Municipal. 

Art. 10. As situacoes excepcionais nao previstas nessa lei, serao regulamentadas via decreto 
do Peder Executivo Municipal, em todo o case, observando os termos do acordo homologado 
judicialrnente. 

Art. 11. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, com efeitos a partir do transito 

em julgado do Processo Judicial N.0 12992-33.2016.8.06.0052/0, em tramite na 2a Vara da 

Comarca de Brejo Santo-CE, mantendo a sentenca conforme prolatada pela primeira 
instancia, 

PAGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO {CE), Em 14 de novembro 

de 2017. 


