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」E-NOl"241I2019,DEll DEDEZEMBRODE2019・ .ac

Modifica o texto e condi96es def面das na lei n.

1 164/2019, eStabelece a distribui9aO de 「esuitados em

favo「 do quad「O efetIVO dos servidores da educacao

muniCIPai, e da outras p「ovIdencias, etC.

O PREFEiTO MunicipaI de Tiangua, 」UIZ MENEZES DEしIMA, nO uSO de suas

●　at「-bu-96es legais, etC. A CÅMARA municjpai de TiangUa APROVOU, e 。u, SANCiONO 。

PROMUしGO a seguinteしei:

Art. 1○○ Ra師ca o pe「∞ntuai de 60% (SeSSenta PO「 CentO〉, SOb「e os recursos que se

encont「am bloqueados do p「ecat6「io do FUNDEF deco「「ente de acao judiciaI manejada peIo

Sindicato dos serv-dores nesta comarca de Tiangua, de∞「「ente de parte da d'fe「en9a dos

Valores destinados ao ergirio municipaI po「 P「eCat6「io, em favo「 dos p「ofesso「es e servido「es da

educa9aO munlCiPaI de Tiangua, na medida ajustada em favo「 dos mesmos (95% professo「es e

5% demais servido「es), em fo「ma de pa巾Cipa9aO nOS 「eSuItados de 「efe「ida a9aO, nOS te「mOS

do artigo 7o言nciso XI da CF/88

Art. 2O・ Sobre o pagamento a ser proced-do em favor dos servido「es da educa ao, naO

have「a incIdencia de encargos p「evIdenciき両os (PatrOnaI 22% eIou emp「egados de 8 a =%),

COnSide「ando, t「ata「-Se de 「epasse eventuaI e nao permanente, e tamb6m po「que quantias

desvincuIadas da remuneraeao dos mesmos beneficiarios.

Art. 3○○ Farao jus ao beneficio, tOdos os servido「es do quad「o efetNO, do pe「iodo de

1997 - anO da InStitui9aO de tai recu「so (fundo) pa「a a educa9aO - ate O anO e Pe「iodo do

efetivo c「6dito (PagamentO) ao munlCipio, meSmO eStando a ve「ba sob「e a quai se「a pago o

beneficio ainda 「etida po「 determina9aO judiciaI.

Art. 4O. Os casos de servidores nao contemplados na particao ajLIStada por assembleia

dos servido「es/sindlCatO e munICiPIO, e que Sejam COnteStados/「ecIamados, Se「aO
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Art. 5〇・ Flcam 「eVOgadas as disposi96es em cont「a「lO a P「eSente lei, que PaSSa a

VIgO「ar de forma imediata a sua publlCa9aO.

Centro Adm看nlStrat一VO de Tia=gua/CE, aOS = de dezemb「o de 2019.

固圃
P「efeltO MunicipaI



CÅMARA MUNICiPAしDE TIANGUÅ

AUT6GRAFO DEしEI NO l.241I2019, DE O2 DE DEZEMBRO DE 2019.

●

A Camara MunicipaI de Tiangua ap「OVOu e Segue Pa「a San9aO a Seguinte Iei:

Art. 1o. Ra帥ca o pe「centual de 60%(SeSSenta POr Cento), SObre os recu「sos

que se en∞ntram bioqueados do precat6「io do FUNDEF deco「rente de aeao

judiciaI manejada pelo sindicato dos servido「es nesta coma「Ca de Tiangua,

decorrente de parte da diferen9a dos valo「es destinados ao e「a「io mu=icipaI

por p「ecat6rio, em favo「 dos professo「es e servido「es da educaeao municipal

de Tiangua, na medida ajustada em favor dos mesmos (95% p「Ofesso「es e 5%

demais servido「es), em foma de participa9aO nOS reSultados de refe「ida a9aO,

nos temos do artigo 7O., inciso Xi da CF/88-

Art. 20. Sob「e o pagamento a Se「 P「0∞dido em favo「 dos servidores da

educacao, naO haver負incidencia de encargos previdenciarios (Pat「Onai 22%

e/OU emPlegados de 8 a =%), COnSide「ando, t「ataトSe de repasse eventuaI e

nao pemanente, e tambem porque quantias desvincuiadas da remune「a9aO

dos mesmos benefic推irios.

Art. 3○○ Farao jus ao bene情cio, tOdos os servjdores do quad「O efetivo, do

periodo de 1997 - anO da institui9aO de tai 「ecu「SO (fundo) pa「a a educa9aO -

ate o ano e pe「iodo do efetivo cfedito (PagamentO) ao m…icipio, meSmO

estando a verba sob「e a quaI se「a pago o beneficio ainda retida po「

dete… a調　　　　　4」



CÅ鵬ARA MUNICIPAしDE TIANGUÅ

Art. 4P. Os casos de servidores nao contempIados na parti9aO ajustada po「

assembieia dos servidores/Sindicato e municipio, e que Sejam

COnteStados/「ecIamados, Se「aO indjviduaImente estudados peIa administ「a9aO

municipal e sindicato, e COnforme o caso se「ao ou nao inse「idos em tai

beneficio.

Art. 5○○ Ficam revogadas as disposie6es em cont「a「io a p「esente lei, que PaSSa

a vigo「a「 de foma imedjata a sua pubIica9aO.

Piena「ia Ve「eado「a G恰ucia Ma「ques da C台ma「a M…icipai de Tiangua-CE, 02

de Dezemb「o de 2019.

●
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pROJETO DE LE- No山2019, DE 22 DE NOV帥BR。 。E 2。,9.

Mod楠ca o texto e　∞ndi96es definIdas na iei n.

1.164/2019- eStabeie∞ a dISt「ibui9aO de 「esuItados em

favo「 do quad「O efetivo dos servido「es da educa9aO

municipal, e da outras p「ovidencias, etC,

O PREFEiTO MunicipaI de TiangしIa' LUiZ M馴EZES DE LiMA, nO uSO de suas

atribu196es legalS' etC. A CÅMARA municipa- de Tiangua APROVOU, e eu, SANCIONO e

PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1O" Rat軸ea o percentuai de 60%(SeSSenta POr CentO), SOb「e os recu「sos que se encont「am

bIoqueados do precat6「io do FUNDEF de∞「rente de a9aO judiclal manejada peio sindICatO dos

Servidores nesta ∞ma「ca de Tiangua, de∞「「ente de parte da diferen9a dos vaIo「es destlnados

ao e「a「IO municIPal po「 p「ecat6「lO, em favor dos p「ofesso「es e servidores da educa9aO

municipaI de Tiangua, na medida ajustada em favo「 dos mesmos (95% p「ofessores e 5%

demaiS ServIdo「es), em fo「ma de participa9aO nOS 「eSuItados de refe「ida a鈎O川OS termOS do

a巾go 7oっInCiso Xl da CF/88.

Art. 2O- Sob「e o pagame=tO a Se「 P「OCedido em favo「 dos servido「es da educa9aO, naO have庵

incidencia de enca「gos p「evidencia「ios (PatrOnai 22% e/ou empregados de 8 a =%),

∞nSiderando' trataトSe de 「epasse eventual e nfo pe「manente, e tamb色m porque quantjas

desvincuIadas da 「emune「a9aO dos mesmos beneficiariOS

Art. 3o・ Fa庵o JuS aO beneficjo’tOdos os servidores do quad「o efetivo, do periodo de 1997 -

ano da instituieao de tal recurso (fundo) pa「a a educa9aO - ate O anO e Pertodo do efetivo

C「edito (PagamentO) ao municipiO, meSmO eStando a ve「ba sobre a qual sefa pago o beneficIO

ainda retida por determma9aO judiCiaI

A巾4O" Os casos de serv-do「es nao contemplados na parti9aO a」uStada por assembIeia dos

Servido「es/sindicato e munlCipiO, e que Sejam contestados/「eclamados, SeraO lndividuaImente
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estudados pela adminlSt「aeaO municipaI e sindicato, e COnfo「me o caso se「ao ou nao lnSerIdos

em taI beneffoio.

Art. 5○○ Ficam 「evogadas as dispos196es em cont「a「io a p「esente iei, que PaSSa a Vigo「ar de

foma lmedIata a Sua PUb=caCaO.

Centro Adm涌St「ativo de Tiangua/CE, aOS 22 de Novemb「o de 2019.

閣寓墨壷四国
Prefeito MunicipaI



COMiSSAO DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARECER DA COMISSÅo DE FINANCAS E OReAIVIENTO SOBRE O

PROJE丁O DEしEI No 140/2019, DE 22 NOVEMBRO DE 2019,

EMENIA:Modifica　o　texto　e　condic6es　definidas　naleie　n.1.164/2019, 

estabeleceadistr �'V当��X�VW7T友�F�ﾆf�f��VF��V�H�T�fWF庸�G76W'f芳��VW2�

daeduca9aOmun �6���停�

RELAT6RIO E VOTO DO RELATOR

Vel’楯cando que o referido P「Qjeto esta DE ACORDO com a

Constitui9aO Fede「ai, Constitui軒O Estaduai e Lei O「ganica do Municipio,

磐諾討言霊謹書霊悪霊謙る競蒜a匝印e
PARECER DA COMISSÅo

●

A Comissao de FINANCAS E ORQAMENTO vota com o Parece「 do

E o nosso pa「ece「.



CÅ舶ARA MuNICiPAしDE T!ANGUÅ

COIV11SSÅo DE CON?TITUiCÅo, JUSTICA E REDACÅo

PARECER DA COMISSAO DE JUSTICA E REDACAO SOBRE O

PROJETO DEしEI NO 140I2019, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019,

EMENTA:Modifica　otexto　e　condi96es　definidas　naIeie　n工164/2O19, 

estabeleceadist「 �'V�6��W&W7T友�F�ﾆf�f��VF��V�H�V�fWF庸�G76W'f芳�&W2�

daeduca9aOmun �6���停�

RELAT6RiO E VOTO DO REしATOR

Ve「楯Cando que o refe「ido P「ojeto esta DE ACORDO com a

Const軸9aO Fede「al, Constitui9負O EstaduaI e Lei Organica do Municipio,

Obedecendo, aSSim, aS teCnicas Ju「idicas e Legisiatjvas, e que Sua aPIica9aO e

de total 「elevancia pa「a o municipio, 「eCOmendo sua APROVAQÅo.

PARECER DA COMISSÅo

A Comissao de CONSTITUleÅO, JUSTICA E REDACÅo vota com o

Pa「ece「 do Reiator,

E o nosso parece「.

Saia das Comiss6es, em O2 de Dezembro de 2019.
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Seれhores Ve「eado「es.

Tenho a hon「a de encaminha「 a essa Augusta Cama「a Municipal pa「a o devido

P「OCeSSamentO e de=be「a9aO legislatlVa, O P「Qjeto de Lei que acompanha esta Mensagem, que

t「ata de ne∞SSa「Ia REGULAMENTACÅo poR MEiO DE LEl, do 「epasse de vaIores aos

Servido「es da educa9aO, e mais, em Sendo como pa巾Cipa9aO nOS 「eSuItados obtidos peIo

municipio em demanda judicIaI que buscou 「esgata「 dife「en9aS do FUNDEF/Educa9aO, NADA

MAIS JUS丁O QUE TODOS OS SERViDORES que fazem esta pasta e 「elevante atlVIdade

(educacao), Sejam entao, aquinhoados COM PARCEしA DESTA INDENIZACÅo RECEBIDA

PELO MUNICipIO),●

Registra-Se, POr OPOrtunO, que a desvincula9aO dos recu「SOS ja 「ecebidos e a

「eceber pelo municipio, DA REGRA DE APしICACÅo de 60 e 40% do atuaI FUNDEB e do

antigo FUNDEF, POrque de fato nao 「ep「esenta =ma COmPIeme=taeaO eSPOntanea da Uniao

em favo「 do er2涌O municipaI, maS Slm, O RESULTADO DE UMAしONGA BATALHA JUDICiAし,

mlCiada em 2004, que 「endeu ao e「急「io uma indeniza9aO PeIos 「ecu「SOS investidos a malS na

educaeao, enquanto OS 「ePaSSeS da Uniao em determinado periodo fo「am sempre A MENOR.

Em Ievantamento soIicitado pelo municipio de Tlangua aO hQie 」a eXtinto TCM, O

municipio apu「ou que desde a lnStitui9fo do Fundo da Educa9aO’ate O anO de 2017'

dISPendeu anualme=te, aIem do percentual ∞nStitucionai de 25% pa「a a educa9aO’em Va10reS

∞rrigidos, quantia supe「io「 a 30 m-Ih6es de 「eais' qUe, Certamente' foram deixados de apliear

nout「as atividades.
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A DroVi.dchcja aqui a○○e8enteda' cola dis巾bulcao de rerou間oo n∞ termOO do a面go

7O.言いCjoo Xl da CF/88. e「l∞ntm rer8∞ldo tamb6m. a胎m de em divorso8 iu一〇adce da Justi鱒

FederaI, STJ o STF n(sote ser血to. em NOTA TEcNICA DE EMISSÅo do D「6Drio M面8t6rfo da

Educac名o - FNDE.

A FORMA ESCOLHIDA PELA ADMiNISTRACÅo MUNICIPAL de Tiangua para o

「epasse aos servidores da educa9aO’que’meSmO Sendo reconhecido nao ser o師gaefねde

vincufacao aos 60 e 40% do FUNDEB' e OPtou a administra9aO PdbIica de assim p「oceder, PO「

● 「e∞nhecer o lmPOrtante PaPel dos servidleres da Educa9aO, tOdos eIes) DOCENTES E NÅo

DOCENTES, Para dirigiトIhes em …merarie, Parte desta ∞nquista em PARTiCIPACÅo NOS

RESULTADOS, desvincufada da remunera9aO E o porqu台disto:

- Como nao se t「ata de uma ve「ba 「egular, maS Sim eventuaI, naO POde e nao deve

Se「 InCOrPOrada ou vinoulada a remunera9aO dos servidores, e muito menos para fins

PreMdenclarios, e aSSim, COmO eStatuido no artigo 7o., inciso Xl da CF/88, naO havendo a

Obriga9aO de se a「Ca「 COm 6nus de previdenc旧sobre tais pagamentos, nem Para um Iado

(munlCipio - 22%) nem para o outro (Servldo「es - de 8 a =%), Servindo de embasamento pa「a

taI posi淳o e providencla neSteS mOIdes, OS Seguintes ENSiNAMENTOS‘

“CONCEITO E OBJETIVO.

A Participa9aO dos Lucros e ResuItados - PLR, COmO 6 mais conhecida, e uma

COnt「ibui9aO Sem Ca「ate「 SaIa「iaI, que O emP「egado「 fa「急ao emp「egado com base nos

「esuitados ou luc「os obtidos peia empresa em um dete「minado pe「iodo e que pode「a se「

estipulado at「av6s da conveneao ou acordo coietlVO da catego「ia ou mesmo po「 uma comissao

fo「mada para ta=im.

《‘A participa9aO nOS luc「os e o pagamento fejto pe10 emP「egado「 ao emp「egado, em

decortencia do cont「ato de t「abaiho, P「OVeniente da lei ou da vontade das partes, 「efe「ente a

dist「lbuI9aO do resultado positlVO Obtido pela empresa, O quaI o ob「eiro ajudou a consegui「・"

A PLR e impiantada tamb色m junto com outros beneficIOS aO emP「egado, em

P「OgramaS de lnCentIVO aO t「abaihado「 Para meIho「ar sua quaIidade de vida.

二三圭子
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A participa9aO nOS iuc「os ou 「esuItados se「a oPjeto de negocia9aO ent「e a emP「eSa

e seus emp「egados' medlante um dos procedimentos a segui「 descritos, eSCOIhidos peIas

ParteS de comum aco「do (Lei no lO lOl/2000, artigo 2o).

a) ∞missao escoIhida peIas partes, integrada, tambem, PO「 um 「eP「eSentante

lndicado peIo sindicato da respectjva catego「Ia;

b) conven9aO Ou aCOrdo coIetivo.

VANTAGENS DA PしR.

A impIanta9aO da PLR’∞nfo「me a dete「mi=a9aO da LeglSla9aO jra traze「 aiguns

beneficios, tais como:

a)assegu「a「 maior comp「ometimento dos coiabo「ado「es nos iucros e nos

「esultados;

b) incrementa「 o interesse dos emp「egados peIos servieos p「estados e neg6cios

firmados;

C) 「emunera「 OS PrOfissionais com uma pa「cela va「IかeI, de aco「do com os

desempenhos individuais, SetOriais ou em equipe, Ou ainda, PO「 Pe「iodo de atua9aO;

d) ga「anti「 O reCOnhecImentO dos emp「egados peIa pa「cela de cont「ibui9aO P「eStada;

e) substitui「 os custos fixos por custos va「laVeis;

f) nao ha incidencia de enca「gos t「abaIhistas e p「evldenciarios, SOmente desconto

no Imposto de Renda;

g〉 meIhora「 a dist「Ibui9aO de renda dos t「abaihado「es;

h) aumenta「 a participa9aO dos trabaihadores nas mudaneas tecno16gicas do

P「OCeSSO P「Odutivo e servi90S P「eStados; e

i) aumenta「 a p「OdutiVidade e quaIidade dos servi9OS, VISando a satisfacao dos

Clientes exte「nos/sociedade atendidos ”

二　　　　言
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No p「esente caso・ O municipio NÅo poDER-A DiSTR-BUIR LUCROS. ate po「 sua

essencIa de nao te「 Iuc「os' Ou Seja, t「ata-Se do e「a「io, aSSIm, POde dist「ibuir 「esuItados, O que

P「OP6e por meio desta lei' ∞nSiderando que os servi90S PreStados pela educa9aO, e ∞mO

PagOS a menOr, ge「a「am tal benefieio.

Incide・ PO「色m, e em quaique「 caso, a Obriga9aO Iegal do ente pagador 「ete「 o IRRF

JÅ DO PONTO DE VISTA LEGAしtem-Se

Refo「9ando a argumenta9aO aqui defendidai e mais, COm base na pac緬ca

jurisp「udencia dos t「ibunais pat「ios quanto a mate「la, destaca

“TRIBUTÅRIO. ART・ 70, XI, 195, i, E　201, §　4o. DA CRFB.

PARTiCIPACÅo NOS　しUCROSOU RESUしTADOS EMPRESA.

CONTRIBUICÅo pREViDENCiÅR-A. NÅo-一NCIDENciA A dist「ibui9aO

de luc「os' PO「 CertO, naO Se inse「e no conceito de saIa「IO tamPOuCO de

ganhos habituais’eis que ve「ba eventuai e in∞rta. AIias, O P「6prio art. 7O,

inciso XI, da CRFB, aO dispo「 sobre os di「eitos fundamentalS SOCiais do

trabaihador'　aSSegura a ‘`partjcipaeao　=OS iuc「os, Ou 「eSultados,

desvincuIada da 「emuneracao’’・ Ou seja, Cuida-Se de di「eitO que nfo se

∞nfunde com a 「emune「acao peIo t「abalho p「estado. O art. 28 da Lei nO

8"212I91, em Seu § 9O, j, aliaS, eXP「eSSamente eXCiui a particIPaeaO nOS

Iuc「os ou 「esuItados da emp「esa da base de calcuIo Nao se t「ata de

Verba sujejta as cont「ibui96es dev-das peIa emp「esa, Se」a COmO

∞ntribu…te Ou COmO Substituta, meSmO =O Periodo ante「io「 ao advento da

MP 794/94▼ reeditada e convertida naしe両o lO lOII2000. A Tu「ma, Po「

Unanimidade, Negou P「ovimento Å Remessa OficiaI, Nos Temos Do

Voto Do ReIator. TRF4 -　REMESSA EX OFFICIO: REO 15957　RS

2005 04 01.015957-3“-.

“COMPしEMENTACÅo DE APOSENTADORIA - PARTICIPACÅo NOS

LUCROS OU

RESULTADOS - Tanto a partICjpa9aO nOS山CrOS qUanto a nOS reSultados

nao面eg「am a 「emu=e「a9aO- a teO「 do disposto no inciso Xl do artigo 7o
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da Constituieao Fede「a上Por conseguinte, ambas as parcelas nao sao

Parte lntegrante do salario-de-Pa巾Cipaeao e, POr CO「Oほ「io, naO Se SOmam

a complementa9aO de aposentadoria. (TRT 4a R. - RO O1677.203/99-4 -

3aT. - Rel- Juiz Conv・ ManueI Cid Ja「don -J. 09.10.2002)’:

Diante de tudo que foi dito, e Claramente aqui lnfo「mado, eSte fo「mato de

Pa巾Cipa9aO nOS reSuItados em favor dos serv-do「es a educa9aO municipaI, e dent「o da

Iega=dade' i「a 「ep「esenta「 ao e「a「io m…CipaI' que naO a「Ca「a ∞m O PagamentO Pat「OnaI de

● Ve「bas p「evidencla「ias, uma eCOnOmia de aproximados 2'5 milh6es de 「ea-S。 QUE TERiA QUE

SER ENFRENTADA COM RECURSOS DO FUNDO GERA」, e aOS Servido「es da educa9aO

COntemPIados ∞m taI beneficio'　ECONOMIA de out「os工250 miIh6es, 」a que naO devidas

Ve「bas previdenciarias NESTES MOLDES.

POR TAIS RAZOES, manifesta-Se O Executivo MunicipaI por meio destas li両as,

Pa「a Pedl「 O integ「ai e i「「estrito apoIO a eSte P「ojeto de Le主que me「ece e certo, Se Ve「

discutido' PO「6m言nteg「aimente APROVADO, COm a b「evidade possiveI a essa Augusta Casa

LegisIativa, atendendo o anseio natu「al de todos aqueles da EDUCACÅoi que Se Ve「aO

beneficiarios desta, COm a neCeSSaria e essenclaI cont「ibuI9aO de todos que ∞mP6em essa

Cama「a MunlC'PaI) independentemente de iados ou pa巾dos.

Por fim' destaca e info「ma・ que imediatamente a aprovaeao desta Iei, i「a o municip10

ao JudiciarIO, uitima「 PrOVldencias para fins de homoiogaeao do acordo, e COnSequente

i-bera9aO dos pagamentos o quanto antes, ate PO「 ∞=taS das vizinhas festas de fIm de ano, O

que I「a reP「eSenta「 importante aquecjmento na economia local, 「eque-rO, na fo「ma da lei, a

ap「ecia9aO deste P「Qjeto deしei em Regime de Urgencia, Pa「a que POSSa P「Oduzi「 OS devidos

efeitos legais.

Na certeza de contar com a indjspensavei coIabora9aO de Vossa Excel台ncia e de

SeuS血st「es pa「es na ap「ova9aO dessa materia, 「eife「o, aO enSejo, a eSSa 「eSPeitavei Casa do

Povo, P「OteStOS de respeito e conside「a9aO.

Pa90 da P「efeltU「a Municipal de Tiangua/CE, aOS 22 de novemb「o de 2019

ノ需余念盈」←
P「efeito MunICIPaI



●

囲

●


