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DECRETO MUNICIPAL Nº 297/2021 

 

Dispõe sobre criação de comissão de 

trabalho intersetorial para elaboração de 

plano de aplicação de  recursos oriundos 

de precatório vinculado ao fundo de 

manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental e de valorização do 

magistério-FUNDEF exclusivamente com 

o que reza o artigo 7º, parágrafo único, da 

Lei 14.057 de 11-09-2020 e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito do Município de Cametá, Estado do Pará, Sr. VICTOR CORREA CASSI-

ANO, com fundamento nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal de 1988 e no 

uso de suas atribuições legais que lhe conferem os arts. 34, I, II e 83 da Lei Orgâni-

ca Municipal; 

 

CONSIDERANDO os termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei n. 14.057/2021, 

que determinou que pelo menos 60% (sessenta por cento) do montante do 

precatório do FUNDEF seja destinado para os profissionais do magistério ativos, 

inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja 

incorporação à remuneração dos referidos servidores; 

 

CONSIDERANDO a amplitude de alcance do dispositivo legal, o que gera a neces-

sidade de diálogo com a entidade representativa e com o Ministério Público do Esta-

do do Pará, para fins de orientar os beneficiários do referido recurso e o montante 

individual a ser destinado aos profissionais do magistério; 

 

DECRETA: 
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Art. 1º Fica criada Comissão de Trabalho, no âmbito do poder Executivo Municipal, 

com o propósito de deliberar e orientar a distribuição do montante de 60% dos 

recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. 

Parágrafo único. A comissão referida no caput possui carater consultivo e não 

deliberativo, pelo que não vincula a decisão do Chefe do Poder Executivo sobre o 

tema.  

 

Art. 2º A comissão será composta por representantes do(a):  

I - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito;  

II - 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;  

III - 01 (um) representante da Controladoria Geral do Município; 

IV - 01 (um) representante da Secretaria  Municipal de Educação; 

V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; 

VI - 02 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal;  

VII - 02 (dois) representantes do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará); 

VIII - 01 (um) representante do SINSERP - Sindicato dos Servidores Publicos 

Municipais de Cametá 

IX - 01 (um) representante do Conselho Municipal do FUNDEB; 

X – 01 (um) representante do Ministerio Publico Estadual. 

§ 1º A indicação de representante deve ocorrer em até 15 (quinze) dias da vigência 

do presente decreto. 

§ 2º Deverá ser deliberado, na primeira reunião desta comissão, a legitimidade 

representativa do SINSERP - Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de 

Cametá no rol de participantes da comissão de trabalho, pelo que será tomada por 

voto da maioria simples dos presentes. 

§ 3º O Representante do Ministério Público Estadual atuará apenas como fiscal da 

Lei, devendo ser excluído das votações. 

  

Art. 3º A Comissão deverá, ao final dos trabalhos, formular proposta de distribuição 
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dos recursos de 60% do precatório do FUNDEF a ser apresentada para o Chefe do 

Poder Executivo. 

§ 1º As reuniões da comissão serão registradas em ata. 

§ 2º A comissão reunir-se-á por convocação do Presidente. 

§ 3º A convocação de que trata o parágrafo anterior será realizada, preferencialmen-

te, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com indicação de data, 

horário, local e pauta. 

 

Art. 4º Para a consecução de seus objetivos a comissão poderá: 

I  - Requisitar servidores do Poder Executivo Municipal; 

II - Elaborar calendário mensal de reuniões para conclusão dos trabalhos.  

 

Art. 5° A aceitação em participar da comissão retrata mero ato de liberalidade do 

interessado, não ensejando vinculo laboral, gratificação em qualquer de suas 

modalidades, hora extra ou adicional noturno.  

 

Art. 6º A comissão será presidida segundo ordem de indicação estabelecida no art. 

2º deste decreto.  

 

Art. 7º Os casos omissos, urgentes ou imediatos serão decididos, ad referendum, 

pelo Presidente do Comitê Gestor. 

 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Cametá-PA, 02 de junho de 2021 

 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito Municipal 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 
 Certifico para os devidos fins de 

direito e a quem possa interessar, que 

atendendo ao princípio da publicidade e 

de acordo com as atribuições conferidas 

pelo Decreto Municipal n° 097/2013, de 

29 de julho de 2013, publiquei no quadro 

de Aviso que fica no rol do prédio da Pre-

feitura Municipal, o Decreto Municipal 

n° 297/2021, de 02 de junho de 2021, 

o qual dispõe sobre a criação de comissão 

de trabalho intersetorial para elaboração 

de plano de aplicação de  recursos oriun-

dos de precatório vinculado ao fundo de 

manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental e de valorização do magisté-

rio-FUNDEF exclusivamente com o que 

reza o artigo 7º, parágrafo único, da Lei 

14.057 de 11-09-2020 e dá outras provi-

dências. 

Cametá, 02 de junho de 2021. 

 

 

 
Odilon do Socorro Coelho Barra 

Secretário Municipal de Administração 
Decreto Municipal nº 001/2021 
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