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O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATUBA, Estado da Paruíba. no uso de suas

atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município nos Arts.29,

30, "a" e 55, I, faz saber que a Câmara Municipal em Sessão Extraordinária, aprovou e

ele sanciona e promulga s seguinte lei:

Art. 1o Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ruÍew as sobras de

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Yalorização dos Profissionais da Educação - FLTNDEB, em forma de abono, com os

profissionais da educação básica em efetivo exercício no âmbito do Município de

Itatuba/PB.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se

profissionais da educação básica os docentes, profissionais no exercício de funções de

suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar,

planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e

assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio téonico,

ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação

disposição da Lei Federal no 74.276, de27 de dezembro de2027.

conforme

LEt,50A2A22

,



Art.2" Para efeitos de distribuição, o rateio da sobra dos recursos do FTINDEB será

feito na proporção da jornada de trabalho do servidor e aos meses de efetivo exercício,

na proporção de lll2 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14

(quatorze) dias de trabalho, observando as seguintes proporções:

l-70yo (setenta por cento) do valor da sobra dos recursos deverão ser rateados entre os

docentes em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica no âmbito do

Município de Itatuba/PB;

ll - 30% do valor da sobra dos recursos deverão ser rateados entre os profissionais no

exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional,

coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico,

administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação

básica.

§1' Consideram-se profissionais em efetivo exercício aqueles em atuação efetiva no

desempenho das atividades na educação básica, associada a sua regular vinculação

contratual com a Prefeitura Municipal, estatutiíria ou temporiária, não sendo

descaracterizado por eventuais afastamentos temporrírios previstos em Lei, com ônus

paÍa o Município, que não impliquem em rompimento da relação jurídica existente.

§2" Os parâmetros para o rateio e distribuição dos valores de que trata o caput deverão

ser regulamentados por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3o O valor a ser repassado aos profissionais da educação básica será pago em

depósitos bancários distintos, na mesma conta bancérria vinculada à folha de pagamento

destes profissionais.

Art. 4o O rateio e o pagamento tratados

paÍa qualquer efeito.

Lei não se incorporam à remuneração
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Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


