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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 346 /2007 	 20 DE MARCO DE 2007. 

"Dispoe sobre criaccio do Fundo Municipal para 
gest& da movimentacao dos recursos do FUNDEB 
e cki outras providencias". 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE URUOCA, faz saber que a Camara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 1° - Fica instituido o Fundo Municipal para gestlo da movimentacAo dos 
recursos do Fundo de ManutencAo e Desenvolvimento da Educacao Basica e de 
Valorizacito dos Profissionais da Educactio — FUNDEB, de natureza contabil. 

Art. 2° - 0 Fundo destina-se a manutencao e ao desenvolvimento do ensino 
infantil e Fundamental e a remuneraceSo condigna dos trabalhadores da educacao basica, 
de responsabilidade do municipio, observado o disposto nests Lei. 

Art. 3° - 0 Ordenador de Despesa do Fundo es o Secretario Municipal de 
Educaciao. 

CAPITULO II 
DAS FONTES DE RECEITA DOS FUNDOS 

Art. 4° - 0 Fundo sera constituido das fontes de receitas especificadas no art. 60, 
incisos II e VII do Ato das DisposiOes Constitucionais Transit6rias da Constituicao 
Federal. 

CAPITULO III 
DA TRANSFERENCIA E DA GESTAO DOS RECURSOS 

Art. 5° - Os recursos Municipais do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 
da EducacAo Basica e de Valorizacao dos Profissionais da EducacAo — FUNDEB serao 
repassados automaticamente para as contas (micas e especificas deste fundo. 



§ 1° - As Vansferencias deverio ser empenhadas pelo Poder Executivo 
Municipal na Modalidade "91 — Aplicacio direta Decorrente de Operacio entre orgAos, 
Fundos e entidades Integrantes dos Orcamentos Fiscais e da Seguridade Social", 
incluida na Portaria Interministerial STN/SOF N° 163/2001 pela Portaria 
Interministerial STN/SOF N° 688, de 14 de outubro de 2005. 

§ 2° - As receitas serAo classificadas pelo fundo a partir dos codigos: 
7000.00.00-Receitas Intra-Orcamenduias de Capital. 

Art. 6° - Os recursos dispombilizados ao Fundo devedo ser registrados de forma 
detalhada a fun de evidenciar as respectivas tran.sferencias. 

Art. 7° - Os eventuais saldos de recursos financeiros disponiveis nas contas 
especificas do Fundo, cuja perspectiva de utilizactio seja superior a quinze dias, devedo 
ser aplicados em operacSes financeiras de curto pram ou de mercado aberto, lastreadas 
em titulo da divida publica, junto a instituicao financeira responsive! pela 
movimentacAo dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra. 

Parigrafo talc° — Os ganhos financeiros auferidos em decorrencia das 
aplicacOes previstas no caput devedo ser utilizados na mesma finalidade, de acordo 
corn os mesmos criterios e condicOes estabelecidas para utilizacAo do valor principal do 
Fundo. 

CAPITULO IV 
DA UTILIZACAO DOS RECURSOS 

Art. 8° - Os recursos do Fundo seri° utilizados, no exercicio financeiro em que 
lhes forem creditados, em acOes consideradas como de manutencAo e desenvolvimento 
do ensino para a educacAo infantil e fundamental, conforme disposto no art. 70 da Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 1° - Os recursos podertio ser aplicados indistintamente entre etapas, 
modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educacAo infantil, fundamental e 
jovens e adultos. 

§ 2° - Ate cinco por cento dos recursos recebidos ai conta do Fundo, poderito ser 
utilizados no primeiro trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante 
abertura de credit° adicional. 

Art. 9° - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos 
Fundos sera° destinados ao pagamento da remuneracito dos profissionais do magisterio 
da educacio infantil e fundamental em efetivo exercicio na rede publica municipal. 

Parigrafo talc° — Para os fins do disposto no caput, considera-se: 

I — remuneractio: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magisterio 
da educacAo, em decorrencia do efetivo exercicio em cargo, emprego ou fimcAo, 
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Municfpio, inclusive os 
encargos sociais incidentes; 



II — profissionais do magisterio da educacrao: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagogic° direto ao exercicio da dochncia, incluindo-se dire ao ou 
administraclo escolar, planejamento, inspecAo, supervisAo, orientacAo educacional e 
coordenaciAo pedag6gica; e 

III — efetivo exercicio: atunito efetiva no desempenho das atividades de 
magisterio previstas no inciso II, associada a sua regular vinculaclio contratual, 
temporaria ou estatutaria, corn o Municfpio, nAo sendo descaracterizado por eventuais 
afastamentos temporittios previstos em lei, corn Gnus para o Municipio, que nAo 
impliquem rompimento da relacao jurfdica existente. 

Art. 10 — E vedada a utilizacao dos recursos do Fundo: 

I — no financiamento das despesas nAo considerados como de manutencAo e 
desenvolvimento do ensino, confonne o art. 71 da Lei n° 9.394/1996; e 

11 — como garantia ou contrapartida de operacOes de credit°, internas ou 
externas, contrafdas pelo Municlpio, que nao se destinem ao financiamento de projetos, 
awes ou programas considerados como ado de manutencao de desenvolvimento do 
ensino infantil e fundamental. 

CAPITULO V 
DAS DISPOSICOES FINALS E TRANSITORIAS 

Seca° 1 

Das Disposic6es Finais 

Art. 11 — A instituicao do Fundo Municipal previsto nests Lei e a aplicacao dos 
recursos a ele destinados nit° isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar 
na manutencao e desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 212 da 
ConstituicAo Federal. 

Art. 12 — 0 Poder Executivo devera encaminhar ao Legislativo piano de carreira 
e remuneracAo dos profissionais da educacao basica, de modo a assegurar: 

1 — remuneracao condigna aos profissionais em efetivo exercicio na educacAo 
basica da rede ptiblica; 

II — estimulo ao trabalho; e 

111— melhoria da qualidade do ensino municipal. 

Paraftgrafo Unico — 0 piano de carreira devenft contemplar capacitacAo 
profissional especialmente voltada a formacAo continuada, corn vistas a melhoria da 
qualidade do ensino. 

Art. 13 — Fica o Poder Executivo autorizado, no exercicio de 2007, a abrir 
credit° especial, ate o limite dos recursos repassados pelo Fundo de Manuten 



Desenvolvimento da Eclucactlio Basica e de ValorizacAo dos Profissionais da Educaclio —
FUNDEB para este Fundo. 

Art. 14 — Fica extinto, a partir de 1° de janeiro de 2007, o FUNDO MUNICIPAL 
DE MANUTENcA0 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
FUNDEF. 

§ 1° - Os saldos de recursos do exercicio de 2006 existentes do FUNDO extinto 
no caput deste artigo deverAo ser aplicados exclusivamente no ensino fundamental. 

§ 2° - Os recursos do Fundo extinto no caput deste artigo repassados ate a data 
da publicaclo da presente Lei, sera° incorporados e registrados no Fundo criado por 
esta Lei. 

Art. 15 — 0 Fundo Municipal para gestAo da movimentacAo dos recursos do 
FUNDEB tern viencia ate 31 de dezembro de 2020. 

Art. 16 — Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicacAo e seus efeitos 
financeiros a partir de 1° de janeiro de 2007. 

PALO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CEARA; Edificio 
Chico Eudes; 49° Ano de Emancipacio Politica; aos 20(vinte) dias do mes de 
marco de 2007. 

Jan Keuly 	Aquino 
PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

F U NDEB 

Declaracao 

Declaro, para os devidos fins, que durante o exercicio financeiro de 2015, na 
gestao da Sra. Maria Sheila Sousa de Andrade, nab houve alteracdo nas normal que 
instituiram o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educacdo Basica e Valorizacdo 
do Magisterio - FUNDEB de Uruoca. 

Uruoca-CE, 31 de dezembro de 2015. 

MARIA SHEILA SOUSA DE ANDRADE 
Gestora 
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