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ALTERA ARTIGOS  DA LEI N° 499 DE
13  DE  SETEMBR0  DE  2016  E  ADOTA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREFEITO  CONSTITUCI0NAL D0  MUNIcfpI0  DE BOA VISTA, ESTADO
DA  PARAfBA,  fapo  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  Eu  sanciono  a
seguinte Lei :

Art.1° A presente lei adequa a Lei Municipal n° 499/2016 aos termos da Lei Federal n°
14.113/20, alterada pela Lei n° 14.276, de 27 de dezembro de 2021, que instituiu o Novo FUNDEB.

Art. 20 0 caput e o  §1° do artigo  10,  o art.  3° e o inciso I do art.  4° da Lei Municipal n°
499/2016 passam a ter a seguinte redapao:

Art.  10 - N5o sendo cumprido o percentual mfnimo de 70% (setenta por cento)
dos recursos do Fundo de Manuteneao e Desenvolvimento da Educagao Basica e
de Valorizagao dos Profissionais da Educagao - FUNDEB, na remuneragao dos

profissionais da educagao basica no efetivo exercicio, previsto no art. 26 da Lei
n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020, o saldo financeiro, se houver, necessario a
atingir o indice legal, sera distribufdo em forma de rateio, mos termos desta Lei.

§ 1° - Entende-se como profissionais da educagao basica: docentes, profissionais
no exercicio de fung5es de suporte pedag6gico direto a docencia, de diregao ou
administrapao     escolar,     planejamento,     inspegao,     supervisao,     orientapao
educacional,   coordenapao   e   assessoranento   pedag6gico,   e  profissionais   de
fung6es  de  apoio  t6cnico,  administrativo  ou  operacional,  em  efetivo  exercfcio
nas redes de ensino de educagao basica.

Art. 3° - A distribuigao dos recursos dos profissionais da educa9ao de que trata
esta   Lei,   somente   sera   efetuado   ap6s   o   Municipio   ter   quitado   todos   os
vencimentos diretos, bern assim a provisao dos demais encargos incidentes sobre
a   folha   de   paganento   de   ensing   ptiblico,   ben   como   da   contribuicao
previdencidria;    gratificagao    natalina;    adicional    de    ferias,    devidas    aos
profissionais da educaeao, desde
sejam pagos com os recursos rel

Art. 40 -...
I - Os valores a serem pagos aos~
da  divisao  do  saldo  faltante

que esses profissionais estejan em exercicio e
aos 70% (setenta por cento) do FUNDEB.

ionais da educapao serao aqueles obtidos
ir  o  percentual  mfnimo,  dividido  pelo
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niinero    de    profissionais    da    educagao,
individuais e remunera9ao.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data d
contrdrio.
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sua publicapao, revogando-se as disposig6es em
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ALTERA  ARTIGOS  DA  LEI  N°  499  DE  13  DE
SETEMBRO    DE    2016    E    ADOTA    OUTRAS
PROVIDENCIAS.                                    \`

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNIcipIO DE BOA
VISTA,   ESTADO   DA   PARAfBA,   fapo   saber   que   a   Camara
Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art.10 A presente lei adequa a Lei Municipal n° 499/2016 aos termos
da Lei  Federal  n°  14.113/20,  alterada  pela  Lei  n°  14.276,  de  27  de
dezembro de 2021, que instituiu o Novo FUNDEB.

Art. 20 0 caput e o § 1° do artigo 1°, o art. 3° e o inciso I do art. 4° da
Lei Municipal n° 499#016 passam a ter a seguinte redap5o:
Art.  1° - Nfro sendo cumprido o percentual minimo de 70% (setenta
por cento) dos recursos do Fundo de Manuteng5o e Desenvolvimento
da Educap5o Basica e de Valorizap5o dos Profissionais da Educap5o -
FUNDEB,  na remunerag5o  dos profissionais da educap5o basica no
efetivo  exercicio,  previsto  no  art.  26  da  Lei  n°   14.113  de  25  de
dezembro de 2020, o saldo financeiro, se houver, necessario a atiflgir
o indice legal, sera distribuido em foma de rateio, nos temos desta
Lei.

§  1°  -  Entende-se  como  profissionais  da  educap5o  basica:  docentes,
profissionals no exercicio de fung5es de suporte pedag6gico direto a
docencia,    de    direg5o    ou    administrapao    escolar,    planejamento,
inspeg5o,     supervisao,     orientapao     educacional,     coordenapao     e
assessoramento   pedag6gico,   e  profissionais   de   func6es   de   apoio
tecnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercicio nas redes
de ensino de educapao bisica.

Art. 3° - A distribuic5o dos recursos dos profissioflais da educac5o de
que trata esta Lei, somente see efetuado ap6s o Municipio ter quitado
todos  os  vencimentos  diretos,  ben  assim  a  provisao  dos  demais
encargos  incidentes  sobre  a  folha  de pagamento  de  ensino phblico,
ben   como   da   contribuicao   previdenciaria;   gratificapao   natalina;
adicional de ferias, devidas aos profissionais da educagao, desde que
esses  proflssionais  estejam  em  exercicio  e  sejam  pagos  com  os
recursos relativos aos 70% (setenta por cento) do FUNDEB.
Art. 40 -...
I  -  Os  valores  a  serem  pagos  aos  profissionais  da  educapao  serio
aqueles obtidos da divisao do saldo faltante para atingir o percentual
minimo,    dividido   pelo   ntimero    de   profissionais    da   educagao,
independentemente dos valores individuais e remunerapfro.

Art. 3® Esta Lei entra em vigor na data de sua publicap5o, revogando-
se as disposi96es em contrino.
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GABINETE I)0 PREFEIT0
TERMO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO REF. A

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.a 005/2021

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  BOA  VISTA,  ESTADO  DA
PARAfBA, no uso de suas atribui95es legais,

R E S 0 L V E:

RATIFICAR    a    INEXIGIBILIDADE    DE    LICITACA0    N°

X;5t232c]Afluce[o°sbjet;i:p:cCIA°F[TZRAARADTOAsfA°DE3hsAEDRo¥°£
ELAB0RACA0   E   PROPOSITURA  DA   ACA0  JUDICIAL,
ACOMPANIIAMENTO               DO(S)               RESPECTIVO(S)
PROCESSO(S),  ELABORACA0  DE  RECURSOS  E  OUTRAS
PETICOES,    COMPARECIMENTO    .AS    AUI)IENCIAS    E
TODOS  OS  ATOS  JUI)ICIAIS  NECESSARIOS  AO  EXITO

:'£E&¥UTAV#stERE=EIV#;:A:#3D¥o#cAovifuEND[§
RELACI0NADO    A    PROPOSTA    N°    052953/2021     CUJO

2LBFSE3c#ENiol#EPLA%Ef,ctocomDEoasesI::sEfmen?oEs

::g¥totan;esE:opr:sr:C#SAORCcog:SP[oNnfg[t3Aq;VT%f3gso.r:fi#,:
08.983.619/0001J75; com o valor de R$ 30.000,00 (trinta nil reais).

Publique-se.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACA0
LEI MUNICIPAL N° 815/2021 -DISP6E SOBRE

AUTORIZACAO PARA AUMENT0 DO PERCENTUAL PARA
ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES AO

OR%#EELTEONTVIrfuE¥gEi5AtFffig:£8#E£EAcsgEs

LEI MUNICIPAL N° 815/2021.

DISPOE       S0BRE       AUTORIZACA0       PARA
AUMENTO        DO        PERCENTUAL        PARA
ABERTURA  DE  CREDITOS  SUPLEMENTARES

§gfiT#O:E:sDOEN¥gGflE¥ir:fasREFEORs2
0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  B0NIT0  DE   SANTA  FE,
Estado  da  mranba,  no  uso  das  atribuic5es  legais  que  lhe  sao
conferidas  peLa  Lei  Organica  do  Municipio,  Antonio  Lucena Fitho,
gest5o   2021/2024,   faz   saber   a   todos   os  habitantes   do   sobredito
municipio, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar o percent`ral
pare abrir Creditos Suplementares ao Orgamento vigente, para refor9o
de    dotap6es    orgamentirias    relativas    a    despesas    na    execuc5o
orcanentaria, acrescendo em mais 7% (Sete por cento) do organento
vigente.

Art.  2°  -  Abrir  os  Cr6ditos  Suplementares  necessdrios,  utilizando
como  fonte  de  recursos  as  definidas  no  Art.  40,  Art.  41  Inciso  I,
Paragrafo  1°., do Art. 43 da Lei Federal n°. 4.320, de  17 de mapo de
1964.

Art.  3°   -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de   sun  publicap5o,
retroagindo seus efeitos ao mes de dezembro de 2021.
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