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Decretos

DECRETO Nº 255 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
“Dispõem

sobre

as

medidas

restritivas

e

complementares de prevenção ao contagio e de
enfrentamento da propagação do novo coronavírus
e da outras providencias.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE APUAREMA – ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, o inciso VI do art. 8º da Lei Federal
nº 12.608, de 10 de abril de 2012, com fundamento no inciso II do § 1º do art. 6º da Lei
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e,
CONSIDERANDO que no dia 03 de setembro de 2020 (período que se iniciou o
período eleitoral) a taxa de transmissão estava em 0.59 (margem segura e com tendência
a declínio) e que após 37 dias a TT ultrapassou a margem máxima de segurança chegando
a 1.15 em 07/10/2020;
CONSIDERANDO que a maioria absoluta dos membros do Comitê Municipal Covid19 em discussão via web (dia 15/10/2020) decidiram solicitar junto ao MP a suspenção dos
eventos eleitorais que promovam aglomerações em virtude do aumento expressivo dos
casos confirmado de coronavírus após o início do período eleitoral;
CONSIDERANDO os diversos eventos (carreata, motoata e etc) que estão sendo
realizado no município pelos partidos políticos sem as devidas medidas de proteção, fato
que está contribuindo significativamente para o aumento dos casos de covid-19 no
município;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido
o seu exercício mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de
doença e de outros agravamentos, esta viabilizada pelo acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação na forma do art. 196, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6431
propostas contra a Medida Provisória n. 966/2020, traçou como critério para
responsabilização dos gestores em relação às ações e omissões no enfrentamento da
1
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pandemia a caracterização de erro grosseiro por inobservância de normas e critérios
científicos e técnicos ou dos princípios constitucionais da prevenção e precaução;
CONSIDERANDO que o equilíbrio proposto para a preservação de vidas decorre
exatamente de encontrar as doses exatas de isolamento e funcionamento da vida social.
CONSIDERANDO

a

recomendação

conjunta

número

01/2020,

PA

nº.

608.9.109085/2020 e Nota Técnica nº. 01/2020 da Sala de Situação de Enfrentamento á
pandemia do Covid-19 da Região de Saúde de Jequié;
DECRETA:
Art. 1º - - Fica suspenso, no período de 18 de outubro a 18 de novembro de 2020,
o funcionamento das seguintes atividades:
I – Eventos esportivos de qualquer natureza (argolinha, cavalgadas, festas de largo,
campeonatos, torneios);
II - Casas de shows, boates, salão de danças, festas e espaços públicos e espetáculos
de qualquer natureza;
III – Eventos políticos que promovam aglomerações (carreata, motoata e passeatas);
§ 1º: As missas e/ou cultos, poderão ocorrer, desde que estejam presentes menores
de 65 anos e pessoas sem comorbidade. Deverá ainda, ser observado o limite de 50% (vinte
por cento) da capacidade do local, com distância mínima de dois metros entre os
participantes.
§ 2º: Caminhadas poderão acontecer desde que a quantidade de pessoas seja
inferior a 50 pessoas e todos devem estar usando máscaras, com distancia mínima de dois
metros e portando álcool gel;
§ 3º: Restaurantes, academias, lanchonetes, bares e congêneres poderão
funcionar sendo obrigatórios o cumprimento das seguintes medidas de prevenção:
I - Indicar no solo marcas de distanciamento nas filas, na distância de 1,5 metros
entre as pessoas;
II – Fazer a desinfeção do cliente na entrada do estabelecimento com álcool em gel
70% permitindo apenas a entrada de clientes no estabelecimento usando máscaras;
2
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III - Disponibilizar máscaras para os funcionários bem como todos os EPIs necessários
para segurança dos mesmos;
IV – Afixar cartaz informado aos clientes a quantidade de pessoas permitidas no
estabelecimento bem como a proibição de entrada no estabelecimento sem máscaras;
V – Os colaboradores que apresentarem sintomas de gripe e ou resfriados deverão
ser afastados de suas atividades e o proprietário do estabelecimento deverá informa
imediatamente a Coordenação da Vigilância Epidemiológica;
VI – Não será permitida a exibição de música ao vivo ou de som automotivo de
qualquer natureza em nenhuma hipótese;
VII- Não poderá realizar eventos ou promoções que venham promover aglomeração
de pessoas;
VIII – As mesas deverão ser colocadas obedecendo ao distanciamento de dois metros
com no máximo 04 pessoas em cada mesa;
Art. 2º - Depósitos de bebidas e congêneres funcionarão apenas para retirada do
produto no estabelecimento e entrega em domicilio.
§ 1º - Os serviços de delivery na categoria alimentícios (entrega a domicilio de
pizzas, hamburguês, bolos, salgados, massas, pasteis, acarajé e etc) poderão funcionar
desde que cumpra o seguinte requisito:
I – O entregador deverá está munido de todos os equipamentos de segurança (luvas
e máscaras), bem como, borrifador de álcool 70% para a devida higienização das
mercadorias e clientes.
Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais (lotéricas, agente bancário, farmácias,
pousadas, supermercado, Box, açougues, lojas de móveis eletrodomésticos, agropecuária
e informática bem como qualquer tipo de estabelecimento comercial e sindicatos)
deverão tomar as seguintes providencias de combate e transmissão do novo coronavírus:
I - Indicar no solo marcas de distanciamento nas filas, na distância de 1,5 metros
entre as pessoas;
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II – Fazer a desinfeção do cliente na entrada do estabelecimento com álcool em gel
70% permitindo apenas a entrada de clientes no estabelecimento usando máscaras;
III - Disponibilizar máscaras para os funcionários bem como todos os EPIs necessários
para segurança dos mesmos;
IV – Afixar cartaz informado aos clientes a quantidade de pessoas permitidas no
estabelecimento e a proibição de entrada no estabelecimento sem máscaras;
V – Os colaboradores que apresentarem sintomas de gripe e ou resfriados deverão
ser afastados de suas atividades e o proprietário do estabelecimento deverá informa
imediatamente a Coordenação da Vigilância Epidemiológica;
VI – Não será permitida a exibição de música ao vivo ou de som automotivo de
qualquer natureza em nenhuma hipótese;
VII- Não poderá realizar eventos ou promoções que venham promover aglomeração
de pessoas;
VIII – As mesas deverão ser colocadas obedecendo ao distanciamento de dois metros
com no máximo 04 pessoas em cada mesa;
Art. 4º - Reuniões institucionais de interesse público poderão ser realizadas
obedecendo aos seguintes critérios
I.

Os organizadores deverão aferir a temperatura bem como higienizar as
pessoas com álcool gel 70% na entrada do local;

II.

Só poderá está presente na reunião 50 (cinquenta) pessoas e todas deverão
estar usando máscaras;

III.

As

cadeiras

deverão

ser

acomodadas

de

modo

que

garantam

o

distanciamento de 2 metros entre as pessoas;
§ 1º - O descumprimento dos critérios previsto neste decreto acarretará as penalidades
previstas em lei.
Art. 5º - A Secretaria de Saúde manterá a aplicação de teste covide-19 para o
público prioritário/vulnerável e em pessoas com sintomas de gripe ou resfriado como
forma de prevenção e combate ao covid-19 através do tratamento precoce e isolamento
domiciliar das pessoas com resultado positivo.
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Art. 6º - Os casos omissos ou controvertidos oriundos deste decreto deverão ser
previamente submetidos ao Comitê Municipal de enfrentamento à pandemia do
Coronavírus, por meio de vídeo conferência, para deliberação.
Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 16 de outubro de 2020.

RAIVAL PINHEIRO DE OLIVEIRA.
PREFEITO MUNICIPAL.
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DECRETO Nº 256 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

“Dispõem sobre a publicação do relatório do rateio
do

precatório

do

FUNDEF

e

da

outras

providencias”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUAREMA, Estado de Bahia, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a aplicação da Lei Municipal de nº 379/2020, que autoriza o Poder
Executivo do Município de Apuarema – BA, realizar o rateio aos profissionais do magistério
do Ensino Público Municipal, dos valores oriundos do precatório nº 0219179552019.401.9198 do FUNDEF.
DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da publicação
deste Decreto, para os Servidores do magistério que supostamente se sentirem lesados no
que compreende o Relatório em anexo, trazer a suas respectivas contestações.
Parágrafo único: A contestação mencionada no caput do artigo, deverá conter
documentação comprobatória elencadas do edital publicado pela APLB – Núcleo de
Apuarema, que comprovam a qualidade de beneficiado do referido rateio, que deverá ser
entregue na sede da Prefeitura Municipal das 08:00hrs as 12:00hrs.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2020.

RAIVAL PINHEIRO DE OLIVEIRA.
PREFEITO MUNICIPAL.
1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
8 - Ano - Nº 1886

Apuarema

RELATÓRIO
RATEIO DO PRECATÓRIO FUNDEF
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O presente relatório estrutura-se em 07 (sete) partes, assim denominadas:
x
x
x
x
x
x
x

INTRODUÇÃO
DA BASE LEGAL PARA A CONFECÇÃO DO RELATÓRIO E DA METODOLÓGIA DOS
TRABALHOS
DOS VALORES DEVIDOS A CADA SERVIDOR PORCENTAGEM DOS 20%
DA ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA UM DOS SERVIDORES INSCRITOS
DOS VALORES GERAIS DEVIDOS A CADA SERVIDOR PORCENTAGEM DOS 80%
DOS VALORES TOTAIS DEVIDOS A CADA SERVIDOR (SOMA DOS 20% + 80%)
DAS CONCLUSÕES
Em sua parte introdutória, é apresentado o contexto fático que envolve a iniciativa de

confecção do presente relatório.
Nele de igual forma é a presentado o arcabouço legal que subsidiou a execução dos
trabalhos, sendo ainda demonstrado a dinâmica e metodologia dos trabalhos para que se
chegasse ao resultado nele contido.
Na sequência, passa-se a demonstrar a dinâmica de cômputo para se auferir os valores
globais que serão rateados entre os servidores, obedecendo-se a regramento contido no edital
do processo administrativo, bem como na Lei Municipal 379/2020, que: “Autoriza o Poder
Executivo do Município de Apuarema-Bahia, o promover rateio junto aos profissionais do
magistério da rede pública municipal dos valores recebidos por meio do precatório nº 0219179552019.401.9198 do FUNDEF no Município e adotar outras providências de aplicação dos
valores.”
Por fim, após minuciosa análise das centenas de documentos que foram a integralidade
dos autos, é apresentado o resultado individual de cada servidor, com demonstrativo do valor
que cada um terá direito a receber.
Ao término, é aduzido conclusões indispensáveis a matéria, sendo ainda acostado ao
relatório todos os anexos, que subsidiaram a confirmação dos resultados.
Registro que para a apresentação deste relatório foi necessária a análise individual de
155 (cento e cinquenta e cinco) inscrições, cujos documentos em todos eles acostados,
superaram a importância de 5.000 (cinco mil) páginas, o que fez com que o tempo limite previsto
para apresentação não fosse alcançado.
Contudo, após dias e horas de trabalho, o relatório fora concluído, podendo a partir de
agora ser devidamente publicado.
Passemos então, ao que de fato importa.
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INTRODUÇÃO:

O presente relatório é resultado de um acordo celebrado entre o Município de
Apuarema e a APLB – Núcleo de Apuarema, para que fosse garantido aos servidores públicos
municipais, parcela dos valores totais recebidos por meio do precatório nº 0219179552019.401.9198 do FUNDEF no Município.
Os precatórios têm origem em ações movidas por municípios contra a União entre 1998
e 2006. As prefeituras alegavam que o Ministério da Educação cometeu erros no cálculo do valor
repassado por meio do Fundef. Os julgamentos foram favoráveis aos municípios e geraram
precatórios que, somados, chegam a R$ 90 bilhões.
Especificamente ao Município de Apuarema, consta em curso, perante a Justiça Federal,
algumas ações que reivindicam o recebimento desses valores, sendo no ano de 2020, creditado
nas contas do Município, a importância aproximada de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos
mil reais), decorrentes da inscrição do precatório nº 0219179-552019.401.9198.
Assim, em que pese a existência de outras ações em curso, o presente relatório somente
abordou a divisão dos valores relacionados ao precatório de nº 0219179-552019.401.9198, o
qual foi objeto de negociação entre a Administração e o Sindicato.
Após diversas rodadas de negociação, restou ajustado em termos finais, que parte da
parcela do precatório seria destinada para rateio entre os professores da rede municipal, que
trabalharam nos anos referente a receita do FUNDEF (1997 a 2006), sendo ajustando ainda que
outra parcela desses valores, seria destinado para quitação de acordos judiciais, o que
igualmente beneficiaria aos servidores.
O FUNDEF foi criado, no âmbito dos Estados e Municípios, por meio da Lei 9.424/1996,
de forma a disciplinar o art. 60 do ADCT, com a redação dada pela Emenda 14/1996.
O intuito de sua criação foi a promoção, em nível nacional, do desenvolvimento das
ações na área de Educação, a fim de universalizar o atendimento a este tão importante direito
social, com enfoque no desenvolvimento do ensino fundamental e remuneração mais digna aos
seus respectivos professores.
Contudo, o fundo foi limitado à vigência do art. 60 do ADCT, na redação que lhe deu a
EC 14/1996, ao prazo de 10 (dez) anos.
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Após o escoamento do prazo, esse Fundo foi substituído pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB,
criado pela EC 56/2006, que deu nova redação ao referido art. 60 do ADCT, com a disciplina
própria ali estabelecida da Lei 11.494/2007.
As verbas decorrentes do FUNDEF correspondiam a recursos integrantes de um fundo
contábil destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e da valorização
do magistério, conforme se extrai da leitura dos dispositivos constitucionais e legais que à época
regiam o ato.
Confira-se o disposto nos artigos 60 do ADCT (redação dada pela EC 14/96) e art. 2º da
Lei 9.424:
Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de
sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu
atendimento e a remuneração condigna do magistério. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e
seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos
neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal,
é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil.
(Incluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996)
***
Art. 2º Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de
seu Magistério. (Vide Medida Provisória n. 339, de 2006). (Revogado
pela Lei n. 11.494, de 2007)
O caráter vinculado dos referidos recursos também ficou consagrado com a criação do
FUNDEB, segundo se constata da redação atual do art. 60 do ADCT e do art. 23, I, da Lei
11.494/07. Vejamos:
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta
Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
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destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação
básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação,
respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional n. 53, de 2006). (Vide Emenda Constitucional n. 53, de
2006)
Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:
I - no financiamento das despesas não consideradas como de
manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71
da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

Por sua vez, o disposto no artigo 5º da Lei 11.494/07, prevê expressamente o caso de
vinculação da verba complementar do FUNDEF/FUNDEB, dispondo que "A complementação da
União se destina exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos Fundos, aplicando-se o
disposto no caput do art. 160 da Constituição Federal".
Verifica-se, desta forma, que os recursos do FUNDEF/FUNDEB se encontram
constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua
utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica.
Dessa forma, conclui-se que se trata de vinculação constitucional que não permite
flexibilização nem pelo legislador infraconstitucional, nem pelo Poder Judiciário. Tampouco cabe
ao administrador público atuar com discricionariedade na aplicação dos recursos do
FUNDEBF/FUNDEB recebidos da União, mesmo quando a receita seja repassada a partir de
decisão judicial.
Insta destacar ainda que, em recente decisão exarada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal ao apreciar o ARE 1.122.529 AgR/PE, a Corte acolheu em parte o recurso extraordinário
manejado pela União, para manter a "vinculação necessária entre as verbas complementares da
União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais
da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais".
Pela fundamentação acima transcrita, o rateio da verba do FUNDEF com os servidores,
constitui-se dever legal, não podendo o gestor Municipal, esquivar-se de tal comportamento.
O Município de Apuarema, por sua vez, editou legislação específica para regulamentar
a meteria, sendo sido enviado projeto de Lei à Câmara de Vereadores, o qual foi aprovado por
unanimidade, dando origem a Lei 379/2020.
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A entidade sindical por sua vez, deflagou procedimento administrativo, a fim de
viabilizar os trabalhos de rateio, tendo por meio de edital, consignado prazo para inscrição dos
servidores interessados, além de estabelecer diversos outros regramentos, que coadunam com
a Lei 379/2020.
No marco temporal estabelecido no edital, foram recepcionados a inscrição de 155
(cento e cinquenta e cinco) servidores, conforme relação nominal a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

AELSON NERY SANTOS
ADALCY RESPLANDES DE BRITO SILVA
ALZENI SILVA DOS SANTOS
AMILDES SANTOS AMORIM BRANDÃO
ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
ANDREIA KARLA AMORIM NUNES
ANDREIA DE OLIVEIRA SALES
ANÉZIA NERY FARIAS
ARLETE SANDRA PEREIRA DE SOUZA
CASSIA MARIA SANTOS MACHADO
CINTIA SILVA SANTOS
CLAUDIA SANTOS PACHECO
DAILTON DOS SANTOS SILVA
DAILMA DOS SANTOS SILVA
DELZELITA FERREIRA SILVA
DENALIA PEREIRA DO NASCIMENTO
DILSONEIA FERNANDES SALES
DJALMA ALMEIDA DE JESUS
DULCINEA NERY FARIAS VIEIRA
EDEMIR URBANO DOS SANTOS
EDNA PEREIRA BISPO COSTA
EDINA PEREIRA DOS SANTOS
EDGAR DANTAS DOS SANTOS
EDNEIDE DOS SANTOS URBANO
EDINALIA SILVA DOS SANTOS
EDNAILSON SILVA SOUZA
EDNALDO ALVES PEREIRA
EDLEUZA NASCIMENTO LIMA
ELENILDES NUNES CORRÊA
ELIANE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
ELIETE PEREIRA BISPO
ELIENE GERALDA MAIA SANTANA
ELIENE RAMOS SANTOS
ELISANA LOPES PEREIRA SANTOS
ELIETE ANDRADE CRUZ
ELMA CLEIA SILVA PASSOS
ELMA SIRLEI SANTANA QUEIROZ
ELIONAI PEREIRA SANTOS DE JESUS
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

ELIZABETE PEREIRA SANTOS
ELVERENA SILVA DE JESUS AMORIM
ELZY GOIABEIRA DOS SANTOS
EUNICE PEREIRA BISPO SOUZA
ERENILDES FERRREIRA DOS SANTOS
EVANEI DOS SANTOS AMPARO
EVANILDO GOIABEIRA ANDRADE
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS
FABIO PEREIRA DIAS
FERNANDA DE OLIVEIRA SALES ANDRADE
FLORISVALDO CAETANO DOS SANTOS
GEISA SOUSA SILVA OLIVEIRA
GENIANE DE ALMEIDA SILVA
GENILSON DOS SANTOS SENA
GILDEANA SILVA SENA
GILMARIO DE SOUZA LAURÊNCIO
GILMARA SANTOS GOMES
GILMARA ARAUJO SOUZA
GENI SANTOS SOUZA
GENILDA QUEIROZ DE MENEZES
GERUSA VANDERLEIA SOUZA DOS SANTOS
HILDA CERQUERIA DE OLIVEIRA EÇA
IDAZIO PRAZERES DA SILVA
IRAILDA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
IVANA MARIA LEITE RAMOS
IZABEL ALVES DE SANTANA
JAILMA PIRES DOS SANTOS
JAIRA DIAS DOS SANTOS
JANEIDE SOARES ANGELO
JEFFERSON DOS SANTOS BARRETO
JACI DE ALMEIDA SANTANA
JACILÊDA DE ALMEIDA SANTANA DE MELLO
JENAIR GERALDA ROCHA
JAMILI ELIDI SAMPAIO OLIVEIRA LOPES
JERONICE SOARES DOS SANTOS SENA
JOCILMA OLIVEIRA BATISTA
JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
JOAO PAULO DOS SANTOS AMPARO
JOSENI SANTOS CAETANO
JOSINEIA SOUZA RAMOS
JOSENILDA BRITO BORGES
JOSELENE CARVALHO SILVA MENEZES
JOZILENE BARRETO RIBEIRO
JUAREZ CARDOSO SANTOS
JUCIRLENE SILVA SANTOS
JUSSIVAN FERNANDES DE LIMA
JOZIENE CALHEIRA SAMPAIO
JUCELY RAMOS ALVES CARVALHO
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

LÊDA CRISTIANE SAMPAIO OLIVEIRA
LEILA BARRETO RIBEIRO DE SOUZA
LINDAURA CAMILO SOARES
LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS
LINDINALVA DOS SANTOS
LENILTON DE SOUZA CORDEIRO
LESLIE DOS SANTOS BARRETO
LUZIMAR SOUZA SANTANA
MARCIA ADRIANA FERNANDES SANTOS
MARCOS HURANGE LOPES SILVA
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SOUZA
MARIA BENTA SUELI TOMAZ DOS SANTOS
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTANA
MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS
MARIA JOSÉ AMANCIO DOS SANTOS
MARIA LUCIA DOS SANTOS
MARIA CELIA DE JESUS
MARIA CLEIDE DE JESUS MELO
MARIA RITA ALVES FERNANDES
MARLI SILVA ALMEIDA
MARIANGÊLA GOES PRAZERES DOS SANTOS
MARIA NEUZA DOS SANTOS
MARILENE DA CRUZ COSTA MOREIRA
MARINES SILVA DOS SANTOS
MARINEIA SOUZA DO NASCIMENTO
MÁXIMO JOSÉ BISPO DA CRUZ
NATANEL JESUS DE SOUZA
NEIRIALVA NERY CAETANO
NEUZA MARIA PIRES
NILDA FELIX DOS SANTOS
NILTON CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS
NILTON CESAR BARROS DE CARVALHO
NUBIA NOVAIS PEREIRA SOUZA
NOELI CARLOS DOS SANTOS
NIRALDA SANTOS MUNIZ
OZINÉIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA
OZIVELDO SILVA SANTOS
PORCINIO BORGES NETO
RAILDA SOUSA DOS ANJOS
RENATO LIMA DE SOUZA
ROBERTO SANTOS AMORIM
ROGÉRIA SANTOS FERREIRA
ROSANA CLAUDIA SOUZA NOVAES
ROSENILDES SANTANA DOS SANTOS
ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS
ROSINARA PINTO DE SANTANA
ROSIVAL SANTOS BRAGA
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135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
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SANDRA DE CASSIA RAMOS AMANCIO MELO
SIDINÉIA SOUZA NERY
SHELZI SANTANA DE ALMEIDA
SUELI MAGALHÃES DA SILVA
SIELLINGTON ANDERSON SILVA SANTOS
SILVINHO SOUZA NASCIMENTO
SIMONE SANTOS CALHEIRA ANDRADE
SUELANE SANTOS SANTANA MARTINS
TÂNIA SANTOS CAROSO
TELMA FELIPE LIMA
VAGNER BRANDÃO DA SILVA
VALDINÉIA PEREIRA SANTOS
VANECI MOREIRA DE SOUZA
VANILDA AMPARO SANTOS
VANILZA AMPARO DE OLIVEIRA
VANUZA PEREIRA SANTOS SILVA
VITAL PUCINO DOS SANTOS
ZAIRA DIAS DOS SANTOS SILVA
ZENILDA NUNES DOS SANTOS LIMA
SHIRLEY FERREIRA LEMOS
JIVALDO SANTOS VASCONCELOS

Dessa forma, o objeto de análise do presente relatório incidiu sob as 155 (cento e
cinquenta e cinco) inscrições realizadas, as quais foram acompanhadas de farto acervo
documental.

DA BASE LEGAL PARA A CONFECÇÃO DO RELATÓRIO E DA METODOLÓGIA DOS TRABALHOS:

O presente relatório, além de todo os posicionamentos jurídicos já elencados na parte
introdutória, estruturou-se basicamente em dois alicerces regimentais, a saber: o edital do
procedimento administrativo e a lei municipal 379/2020.
Tais dispositivos se relacionam, tendo a legislação municipal, atribuído e outorgado ao
Sindicato a responsabilidade pela seleção dos servidores, a serem beneficiados com o rateio dos
valores, conforme redação contida no art. 2º da Lei 379/2020. Vejamos:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que serão
devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da categoria,
que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da sansão
desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação, relatório
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circunstanciado indicando o nome dos servidores contemplados, os
critérios de divisão, os valores individualizados e os dados bancários
para crédito em conta dos servidores.

O parágrafo primeiro, do artigo acima transcrito, ainda trouxe regra imprescindível aos
resultados, estabelecendo que somente poderão integrar a relação de servidores beneficiados,
aqueles que exercem a função de origem como professor, e que comprovem que aturam em
efetiva docência entre os anos de 1997 a 2006.
Assim, todos os inscritos deveriam comprovar a condição de que são servidores
públicos, efetivos ou efetivados, para o cargo de professor.
Tal regramento, exclui por exemplo a possibilidade de outros servidores, que exerceram
à docência entre os anos de 1997 a 2006, pleitearem o direito ao rateio, se estes não possuíssem
como função de origem, o cargo de professor da rede municipal, o que certamente reduziu
significativamente o número de inscritos.
Isto porque, sabe-se que era comum, outrora, colocar servidores em desvio de função,
para estarem em sala de aula, mesmo não tendo prestado concurso para o cargo de professor,
constando na Lei 379/2020, artigo específico para tratar essa matéria. Vejamos:
Art. 4º. Não será reconhecido direito ao rateio aos servidores que não
exerceram a função de origem como professor(a), independente do
fato de ter havido desvio de função ou prestação de serviço por meio de
contrato temporário, para exercício da função do magistério,
independente da comprovação da condição de atuação nas funções do
magistério entre os anos de 1997 a 2006.

Ocorre que, prevendo situações em que os servidores não estariam efetivamente em
sala de aula, mas ligado de alguma forma à docência e a atividade da educação, fora previsto na
Lei 379/2020, um rol taxativo de hipóteses, em que o direito ao rateio seria concedido aos
servidores.
Essas hipóteses, seguem elencadas no parágrafo segundo do art. 2º, da legislação:
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I.

Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados, que
adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)
aos servidores admitidos sem concurso público a pelo menos
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cinco anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos
do art. 19 do ADCT, desde que se comprove que a estabilidade
foi reconhecida para o cargo de professor, devendo esta
categoria comprovar ainda que atuaram nas funções do
magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II.

II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice-Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da
APLB, em consonância com as regras do Plano de Cargos e
Salários.

O ponto acima constitui um dos dispositivos de maior aplicação no presente relatório.
Diversos servidores, em algum período entre os anos de 1997 a 2006, estiveram
afastados da docência, e tentaram em suas inscrições, arguir que as atividades exercidas no
período, justiçaram o direito a validação dos respectivos anos para fins de rateio.
Nesse particular, muitos servidores tiveram alguns anos negado, diante da
impossibilidade de enquadramento da atividade desenvolvida nas hipóteses descritas no art. 2º
da Lei Municipal 379/2020.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelos servidores na área
de educação, nos anos de 1997 a 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a algumas atividades que foram apresentadas por alguns servidores, de modo que
o reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
As situações que se enquadram no quanto indicado acima, estão individualizadas em
cada uma das análises pessoais dos inscritos.
No tocante ao processo de inscrição, o edital que deflagou o processo administrativo,
trouxe de forma clara e inequívoca, todas as obrigatoriedades na parte documental, sendo
consignado expressamente no edital, que era de inteira responsabilidade do servidor(a)(a) as
informações declaradas no ato de inscrição, não se responsabilizando a APLB Sindicato, pela
veracidade das informações.
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Senão vejamos a transcrição de alguns pontos do edital:

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
I. Os servidores interessados deverão entre os dias 03 a 14 de agosto de
2020, nos dias úteis, comparecerem à sede da APLB Sindicato de
Apuarema, na Rua Oseas Santana, nº 17, Centro, na Cidade de
Apuarema, e preencherem a ficha de inscrição e demais anexos contidos
ao presente edital.
II. As inscrições nos dias indicados no item I, poderão ser realizadas
presencialmente no horário de 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 17:00h.
III. É obrigatório quando da inscrição, além do preenchimento de todos
os campos contidos na ficha de inscrição – ANEXO I, a entrega dos
seguintes documentos:
a. Cópia do RG, CNH ou qualquer outro documento oficial com
foto;
b. Cópia do CPF;
c. Cópia de um comprovante de residência;
d. Cópia do termo de posse do servidor(a)(a);
e. Cópia de um contracheque.
f.

Cópia das folhas de ponto ou qualquer outro documento que
comprovem o exercício das funções nos anos indicados no
ANEXO I.

g. Cópia do decreto ou portaria de nomeação para os cargos de
Diretor ou Vice Diretor de Unidade de ensino entre os anos de
1997 a 2006.
IV. Os servidores que porventura tenha ingressado ou reintegrado no
serviço público municipal, entre os anos de 1997 a 2006, na função de
professor,

em

decorrência

de

decisão

judicial,

deverão

obrigatoriamente fazer a juntada de documento que comprove tal
situação, podendo fazer o devido registro dos fatos no campo das
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do ANEXO I (Ficha de Inscrição).
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V. Na inscrição o candidato deverá entregar os documentos
comprobatórios descritos nas alíneas do item III, sem os quais não terá
sua inscrição no procedimento acatada ou validada.
VI. A impossibilidade de juntada de qualquer um dos documentos
descritos nas alíneas do item III, deverá ser devidamente justificada no
campo das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, contidas na ficha de
inscrição – ANEXO I e será avaliada quando da análise dos documentos.
VII. Na impossibilidade de fazer juntada do documento descrito na
alínea “f” do inciso III (Cópia das folhas de ponto ou qualquer outro
documento que comprovem o exercício das funções nos anos indicados
no ANEXO I), e alínea “g” (Cópia do decreto ou portaria de nomeação
para os cargos de Diretor ou Vice Diretor de Unidade de ensino entre os
anos de 1997 a 2006) deverá o servidor preencher o ANEXO III, o qual
deverá está subscrito por 02 (duas) testemunhas.
a. As testemunhas que subscreverem as declarações ANEXO III,
responsabilizaram-se
prestadas,

podendo

por

completo

inclusive,

pelas

informações

responderem

civil

e

criminalmente pela declaração de informações inverídicas.
b. É vedado, firmarem a declaração na condição de testemunhas,
pessoas que possuem parentesco de até o 2º grau, com o
servidor interessado, cujas informações serão atestadas.
Exemplo: O servidor inscrito não poderá colocar seus pais, filhos
ou irmãos para assinaram como suas testemunhas.
c. Recomenda-se que como testemunhas subscrevam o ANEXO III,
colegas servidores, que trabalharam no mesmo período e na
mesma unidade do ensino do servidor interessado, ou ainda os
diretores ou vice diretores das unidades de ensino.
VIII. É de inteira responsabilidade do servidor(a)(a) as informações
declaradas no ato de inscrição, não se responsabilizando a APLB
Sindicato, pela veracidade das informações.
Encerrada as inscrições, e antes de se executar a confecção do presente relatório,
buscou-se certificar algumas informações perante a Secretaria Municipal de Educação e nos
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arquivos existentes na própria APLB, a fim de eximir por completo quaisquer dúvidas
relacionadas a situações individuais.
Nesse aspecto, foram colacionados aos autos, documentos complementares, com o
objetivo de confirmar ou contrapor algumas informações registrada pelos servidores, quando
do preenchimento do anexo I.
No que diz respeito a metodologia dos trabalhos, o próprio edital do processo
administrativo, assim já prevê:
DO PROCESSO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS:
I. Encerrada o período de inscrição, a documentação apresentada será
encaminhada ao Departamento Jurídico da APLB Sindicato, para análise
e emissão de relatório com a indicação do(s) servidor(a)es que faram jus
ao rateio e indicação do devido valor de cada um.
II. Na análise dos documentos, para fins de seleção dos servidores
contemplados, deverá ser levada em consideração apenas os critérios
objetivos, devendo ser apurado se os servidores inscritos atendem ou
não os requisitos previstos no edital.
III. A liquidação dos valores, levará em consideração as porcentagens de
rateio descritas nesse edital.
O que importa destacar, é que a análise dos documentos, para se alcançar os resultados
de cada servidor, se operou por meio de critérios objetivos, não havendo que se falar em
subjetividade.
Assim, o motivo utilizado porventura para indeferimento de validação de algum ano
específico, foi o mesmo aplicado a todos os servidores que se encontrassem em situação
idêntica, não podendo aqui se dar margem para o apontamento de resultados diferentes, para
situações idênticas, envolvendo servidores diversos.
A objetividade dos critérios decorreu de expresso texto de lei, de modo que para se dar
a negativa aos servidores, é apresentado a razão pela qual tal posicionamento é firmado, sendo
apontado nas analises individuais, qual o dispositivo legal (Lei 379/2020), que justifica o não
acolhimento do quanto requerido pelo servidor.
A análise por sua vez, pontuou-se em prova documental, o que de igual forma extermina
a indução de critérios subjetivos ou pessoais.
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Há de se ter a plena e inequívoca ciência, que as verbas a serem rateadas, tratam-se de
recursos públicos, advindos da União, devendo-se aplicar a maior objetividade da legislação, sob
pena de se configurar futuramente que o servidor recebeu valores indevidos ou injustificados,
situação está que traria maiores prejuízos aos servidores.
Conforme já dito, o somatório de documentos, ultrapassaram a importância de 5.000
páginas, as quais foram acostadas em 08 (oito) pastas (A a Z).
Embora acredite-se que alguns servidores não irão se satisfazer por completo dos
resultados individuais, a forma como o presente relatório fora construído, atrai a confiabilidade
necessária para o rateio de verbas vinculadas, estando os interesses coletivos, e a primazia da
legislação, acima de quaisquer interesses individuais.

DOS VALORES DEVIDOS A CADA SERVIDOR PORCENTAGEM DOS 20%:

Conforme acima já sinalizado, os dispositivos legais que norteiam o presente relatório,
são a Lei Municipal 379/2020 e o Edital de Procedimento Administrativo.
Este ultimo em sua parte introdutória, assim dispõe em relação ao rateio dos valores,
que uma fração de 20% (vinte por cento) dos valores totais, a serem repassados à categoria
serão divididos igualmente entre a totalidade dos servidores que atenderem a todos os
requisitos deste edital e formarem a lista final de contemplados.
Senão vejamos os exatos termos do quanto previsto no edital.
II. Será destinado aos servidores do magistério, a título de rateio, a
importância exata de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais),
correspondente a fração de 40% (quarenta por cento) dos valores
totais do montante de R$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil
reais), que foram creditados nas contas da Prefeitura Municipal, em
decorrência do pagamento do Precatório nº 0219179-552019.401.9198
do FUNDEF no Município de Apuarema - Bahia.
IV. A fração devida aos servidores do magistério, serão distribuídas
integralmente entre os profissionais da educação, observando-se os
seguintes critérios de rateio:

a. O valor exato de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais),
correspondente a porcentagem de 20% (vinte por cento) dos
valores totais a serem repassados à categoria serão divididos
igualmente entre a totalidade dos servidores que atenderem a
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todos os requisitos deste edital e formarem a lista final de
contemplados. Cada servidor receberá uma unidade da divisão
do valor total pelo número total de servidores contemplados.

A lei Municipal 379/2020, por sua vez, deu tratamento diverso no tocante aos valores
globais, a serem rateados entre os servidores.
Isto porque, o valor originalmente acordado e que constou da publicação do edital,
indicava o rateio da importância de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).
Contudo, quando da edição da Lei 379/2020, os valores devidos para fins de rateio foram
reduzidos para a importância de R$ 577.226,64 (quinhentos e setenta e sete mil duzentos e vinte
e seis reais e sessenta e quatro centavos), gerando um déficit de R$ 102.773,36 (cento e dois mil
setecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).
Vejamos o quanto previsto no art. 1º da Lei 379/2020:
Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de
Apuarema autorizado a repassar os servidores público municipais do
magistério a importância de R$ 848.862,71 (oitocentos e quarenta e oito
mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), dos
valores totais recebidos por meio do precatório nº 0219179552019.401.9198 do FUNDEF - expedido pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região), o repasse será a título de complementação da União ao
Município e pagamentos de acordos judiciais firmado entre o Chefe do
Executivo e os servidores da educação, tanto dos 60% quanto dos 40%
até o dia 31 de dezembro do corrente ano, que serão repassados da
seguinte maneira:
Complementação aos professores: R$ 577.226,64
Acordo Judicial: R$ 271.636.06
TOTAL. R$ 848.862,71

Dessa forma, em que pese a indicação de valor mais benefício aos servidores no edital,
a divisão dos valores, deverá levar em consideração o quanto previsto na lei municipal, que foi
especificamente editada para regulamentar a meteria.
Assim, para a divisão dos 20% (vinte por cento), será retirado tal valor da importância
descrita na lei, ao invés de ser calculado sob a importância de R$ 680 mil, o que reduz o valor
dos originalmente previstos no edital de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), para a
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importância final de R$ 115.445,32 (cento e quinze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e
trinta e dois centavos).
A importância exata de R$ 115.445,32 (cento e quinze mil quatrocentos e quarenta e
cinco reais e trinta e dois centavos), corresponde a fração de 20% (cinte por cento), que foi
calculada sob o valor de R$ R$ 577.226,64.
Já houve o registro acima, que o procedimento contou com 155 (cento e cinquenta e
cinco) inscrições, devendo o valor de R$ 115.445,32 (cento e quinze mil quatrocentos e quarenta
e cinco reais e trinta e dois centavos) ser dividido de forma igualitária entre todos os inscritos,
atendendo-se aqui regramento contido no edital, o qual prevê que: “a porcentagem de 20%
(vinte por cento) dos valores totais a serem repassados à categoria serão divididos igualmente
entre a totalidade dos servidores”.
Registre-se em que pese ter sido apresentada a negativa a muitos pedidos de rateio em
anos específicos, e por condições individuais, que seguem abaixo pormenorizadas, a condição
primaria, de servidor, quer seja efetivado por meio de concurso público, quer seja em
decorrência aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados, que adquiriram a
estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos servidores admitidos sem concurso público
a pelo menos cinco anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, foram devidamente comprovados pela integralidade dos servidores, o que autorizam a
inclusão de todos eles na lista final dos valores devidos na divisão dos 20%.
Desse modo, ao dividirmos a importância de R$ 115.445,32 (cento e quinze mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) de forma igualitária entre todos
155 os inscritos, atendo-se aqui regramento contido no edital, apuramos a importância
individual de R$ 744,80 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) para cada
um dos servidores.
Registre-se que tais valores apenas correspondem a uma das quantidades que somadas
alcançaram o resultado de cada servidor.
Isto porque, para alcance do valor devido ao final, para cada um dos servidores, o inciso
IV das disposições preliminares do edital assim dispõe:
Os valores totais devidos a cada servidor(a) corresponderá a soma
entre o valor da divisão das porcentagens dos 20% (alínea “a”) e dos
80% (alínea “b”). Exemplo: Se da operação da alínea “a” (20%) se apurar
que o servidor tem direito a X e da operação da alínea “b” (80%) se
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apurar que o servidor tem direito a Y, o servidor(a) fara jus a receber o
valor de X + Y.
Portanto, cada um dos 153 servidores inscritos, faz jus ao recebimento da importância
de R$ 744,80 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) para cada um dos
servidores, a qual deverá ser somada aos valores que cada um terão direito no computo do
cálculo dos 80%, para alcance do valor final individual.

DA ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA UM DOS SERVIDORES INSCRITOS:

Adiante passaremos a apresentar, a análise individual realizada sob cada uma das 153
(cento e cinquenta e três) inscrições, e todos os documentos que foram acostados em cada
uma das inscrições.
A análise será feita por ordem alfabética, contendo relatório individual em que é
apontado a quantidade de anos que foi assinada pelo servidor, para fins de reconhecimento do
período laborado para rateio do precatório.
Ao final de cada relatório é apontado o quantitativo de anos que foram validados.

AELSON NERY SANTOS
O servidor(a) AELSON NERY SANTOS, quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/02/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
a 2000 na Escola Valdivino, 2001 no Aurino Nery, 2002 e 2003 no CEA e em 2004 no Aurino Nery.
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, apresentou-se no campo destinado as informações
complementares, as devidas justificativas pela qual não atuou em sala de aula, período em que
suas atividades da docência foram realizadas por terceiros.
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos exigidos no edital, tendo
ainda os seguintes documentos comprobatórios: diário de Classe comprovando a regência nos
anos de 1998 a 2001.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a 2001, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, como diretora do CEA, o servidor(a) fez juntada de diários de classe e livro de ponto, os quais
comprova de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade no exercício de 2002, o servidor(a) fez uso do Anexo III, que segue
devidamente acostado pelas testemunhas Zaira Dias dos Santos Silva e Joseni Santos Caetano.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
A única comprovação para fins de rateio no ano de 2002, o servidor valeu-se apenas do uso do
anexo, o que impede a validação dos anos.
O servidor valeu-se apenas do uso do Anexo III, tendo utilizado ainda como testemunha o
servidor Joseni Santos Caetano, que por sua vez é seu cunhado, dando margens a
questionamentos.
Incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de
2002, já que, diversos outros servidores, em suas respectivas inscrições, que também atuaram
na mesma unidade de ensino, no mesmo período, e fizeram juntada de diário de classe, ficha de
frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos relacionados
a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
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A comprovação das atividades nos anos de 2003 e 2004 foi realizada por meio de cópia de diário
de classe e folha de frequência (comparecimento do professor).
No tocante aos anos de 2005 e 2006, deixo de proceder a análise, vez que nem o próprio servidor
requereu o reconhecimento de tal período, e nem mesmo poderia, pois o mesmo atesta, em
seu inscrição, que nesses anos, suas atividades em sala de aula foram realizadas por terceiros.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 2002,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 06 (seis) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 e
2004.

ADALCY RESPLANDES DE BRITO SILVA
O servidor(a) ADALCY RESPLANDES DE BRITO SILVA, quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/03/1991, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997, 1998 e 1999.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1997
no Aurino Nery, 1998 e 1999 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a sua inscrição os seguintes documentos comprobatórios:
declaração de vínculo de atividade (Anexo III do Edital) subscrito pelas testemunhas Maria Benta
S. Tomaz dos Santos e Patrícia Ribeiro Alves, livro de ponto, assinado por diversos servidor(a)es
e datado do ano de 1997 e 1998, diário de classe do ano de 1999, além de extratos bancários,
fazendo prova do recebimento dos proventos.
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A documentação acostada a inscrição, atende o quanto exigido pelo edital, restando
comprovada a atividade em sala de aula, nos anos apontados na inscrição.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1997, 1998 e 1999.

ALZENI SILVA DOS SANTOS
O servidor(a) ALZENI SILVA DOS SANTOS, quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/05/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003, 2004, 2005 e 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou em todos os anos em apenas uma
unidade de ensino, saber: Coração de Jesus.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).

O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse, portaria de nomeação, contracheques, e diário de classe, em formulário padrão,
indicando as atividades em sala de aula nos anos de 2003 a 2006.
A documentação acostada a inscrição, atende o quanto exigido pelo edital, restando
comprovada a atividade em sala de aula, nos anos apontados na inscrição. Os diários de classe
acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica do professor.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
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no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

AMILDES SANTOS AMORIM BRANDÃO
O servidor(a) AMILDES SANTOS AMORIM BRANDÃO, quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que a maior parte do período laborou em sala de aula, tendo exercido cargo
que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência nos anos de 2005 e 2006,
oportunidade em que exerceu o cargo de diretora do CEA.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
na Escola Rural de Apuarema, 1999 e 2000 na Escola Aurino Nery, 2001 e 2002 no Proformação,
2002 e 2004 como professora no CEA, e em 2005 e 2006 como Diretora no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 248, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2000 servidor(a) fez juntada de lista de
frequência, subscrita pela mesma e por diversos outros professores, e diário de classe
comprovando a efetiva regência na unidade de ensino indicada na inscrição.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 e 2002, a servidor(a) fez juntada de atestado que
certifica que a mesma atuou no Programa de Formação de Professore em Exercício, denominado
de Proformação, no período de 20/01/2001 e 15/07/2002, acompanhado de folha de frequência
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com anotações de horário de trabalho, constando a assinatura da servidor(a) e demais
professores.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 e 2004 a servidor(a) fez juntada de diário de
classe, comprovando a efetiva regência na unidade de ensino indicada na inscrição, como
professora de Matemática no ano de 2003 e de Religião no ano de 2004.
Para fazer comprovação de atividade, relacionada a área da educação, nos anos de 2005 e 2006,
a servidor(a) fez a juntada do Decreto de Nomeação de nº 021/2005, datada de 03 de janeiro,
onde é realizado a nomeação da servidor(a) para atuar como Diretora do Centro Educacional de
Apuarema, além da folha de ponto dos referidos anos.
No tocante aos anos de 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004, resta inequívoca a comprovação da
atividade que justifique o reconhecimento do período para fins de rateio do precatório.
No tocante aos anos de 2001 e 2002, a servidor(a) faz a devida comprovação que atuou na
regência, contudo, em programa vinculado a formação de professores, o que desconfigura a
atividade da docência em sala de aula, ao menos nos termos exigidos na Lei Municipal 379/2020.
Em relação especificamente aos anos de 2001 e 2002, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
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servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como tutor do proformaçao não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2001
e 2002 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
É valido registrar que diversos outros servidores, se valeram da mesma condição, atuante em
curso de proformação, para pleitear a inclusão de anos, tendo a todos eles sido negado tal
pedido, não podendo, no caso da servidor(a) em analise, ser apresentado entendimento diverso,
sob pena de injustiça aos demais servidores.
Entenda-se, que não está a negar as atividades prestadas pela servidor(a) na área de educação,
nos anos de 2001 a 2002, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade de tutora, de modo que o reconhecimento desses anos, por meio de uma
interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a segurança jurídica, possibilitando que
qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na
educação, solicita-se a aplicação da mesma interpretação.
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2001
e 2002, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na lei 379/2020.
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Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2003, 2004,
2005 e 2006.

ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
O servidor(a) ANA LUCIA SANTOS DA SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17/02/1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
na Escola Vasco Filho, 1999 e 2002 na Escola Aurino Nery, 2003 e 2004 no CEA, 2005 na Escola
Biza e por fim em 2006 no CEA novamente.
Em suas informações complementares registrou que no ano de 2001 substituiu a Professora
Vanilda Amparo na Escola Francisco Pedro e em seguida substituiu a Professora Rosinara
Santana na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 156, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2000, o servidor(a) fez juntada de lista de
frequência, subscrita pela mesma e por diversos outros professores, restando inequívoco a
atividade da docência em sala de aula, o que justifica a inclusão dos referidos anos.
Para comprovar a atividade no ano de 2001 e 2006 a servidor(a) fez juntada de diário de classe,
comprovando a efetiva regência na unidade de ensino indicada na inscrição. Em todos os anos
a servidor(a) atuou na docência de disciplinas diversificada.
No que diz respeito aos anos de 2001 a 2006 há farta documentação acostada a inscrição, que
demonstram de forma inequívoca a efetiva regência.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ANDREIA KARLA AMORIM NUNES
O servidor(a) ANDREIA KARLA AMORIM NUNES quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 03/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
na Escola Aurino Nery, 1999 a 2001 na Escola Rural de Apuarema, 2002 na Escola Aurino Nery,
2003 na Escola Professora Biza, 2004 e 2005 no CEA e por fim em 2006 na Escola Professora
Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 337, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, o servidor(a) fez juntada de lista de frequência,
subscrita pela mesma e por diversos outros professores, sendo totalmente valida tal
documentação, para fins de rateio.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
34 - Ano - Nº 1886

Apuarema

Para comprovar a atividade no ano de 1999, na Escola Rural de Apuarema, a servidor(a) fez uso
do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
Andreia de Oliveira Sales e Sidineia Souza Nery, além de fazer juntada de relação de frequência,
de modo a resta configurado a atividade da docência na mencionada unidade de ensino.
Para comprovar a atividade no ano de 2000, na Escola Rural de Apuarema, a servidor(a) fez uso
do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
Andreia de Oliveira Sales e Sidineia Souza Nery, além de fazer juntada de relação de frequência.
No que diz respeito aos anos de 2001 a 2003, servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura do
servidor(a).
Em relação ao ano de 2004, o servidor(a) faz juntada de diário de classe, comprovando que o
mesmo atuou na docência de disciplina diversificada, na série 1, turma A.
A atividade nos anos de 2005 e 2006 restou comprovada por meio da junta de lista de
frequência, da unidade de ensino indicada na ficha de inscrição.
Desse modo, assim como se comprovou as atividades nos anos de 1998 e 1999, há farta
documentação que comprova as atividades exigidas na lei e no edital, entre os anos de 2000 a
2006.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ANDREIA DE OLIVEIRA SALES
O servidor(a) ANDREIA DE OLIVEIRA SALES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/02/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
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Aponta o servidor(a) que durante a maioria do período laborou em no exercício de cargo que
justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência, tendo ainda atuado também
em sala de aula.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
no CEA, 1999 a 2004 como diretora da Escola Biza, 2005 no CEA e por fim em 2006 na Escola
Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 237, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a servidor(a) fez juntada de lista de frequência,
subscrita pela mesma e por diversos outros professores e diário de classe, comprovando a
docência como professora de português, na 5º série, turma B, turno vespertino.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 a 2004, como Diretora da Escola Biza, a servidor(a)
fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas
testemunhas Cintia Silva Santos e Dailma dos Santos Silva, além de fazer juntada de relação de
frequência.
Para comprovar a atividade no ano de 2005, no CEA, a servidor(a) fez juntada de diário de classe
e relação de frequência, como professora da disciplina diversificada, na 1º serie, turma C.
Para comprovar a atividade no ano de 2006, na Escola Aurino Nery, a servidor(a) fez juntada de
diário de classe e relação de frequência, como professora do ensino fundamental, turno
noturno, turma C.
Resta incontroversa a comprovação da docência nos anos de 1998, 2005 e 2006, pelo vasto
acervo probatório acostada pela servidora.
No que diz respeito aos anos de 1999 a 2004, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
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a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ANÉZIA NERY FARIAS
O servidor(a) ANÉZIA NERY FARIAS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
no CEA, 1999 a 2000 na Escola Aurino Nery, 2002 no CEA, 2003 na Escola Aurino Nery, 2004 no
CEA, 2005 na Escola Professora Biza e por fim em 2006 na Escola Aurino Ney.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 268, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2000, o servidor(a) fez juntada de lista de
frequência, subscrita pela mesma e por diversos outros professores, comprovando a docência
nas respectivas unidades de ensino indicada na inscrição.
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No que diz respeito aos anos de 2001 a 2003, o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura do
servidor(a).
Em relação aos anos de 2004 a 2006, o servidor(a) faz juntada de diário de classe, comprovando
que a mesma atuou na docência de disciplina de matemática.
A atividade nos anos de 2005 e 2006 restou comprovada por meio da junta de lista de
frequência, da unidade de ensino indicada na ficha de inscrição e diário de classe.
A servidora apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova de
forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos em
sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ARLETE SANDRA PEREIRA DE SOUZA
O servidor(a) ARLETE SANDRA PEREIRA DE SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
a 2002 na Escola Aurino Nery, 2003 no CEA, 2004 na Escola Francisco Pedro, 2005 e 2006 no
CEA.
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A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 321, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2002, o servidor(a) fez juntada de lista de
frequência, subscrita pela mesma e por diversos outros professores, comprovando a docência
nas respectivas unidades de ensino indicada na inscrição.
No que diz respeito aos anos de 2004 a 2006, o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas escolas
Francisco Pedro e CEA, respectivamente.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

CASSIA MARIA SANTOS MACHADO
O servidor(a) CASSIA MARIA DOS SANTOS MACHADO quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
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inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/02/1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo em comissão que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva
docência.
Em sua inscrição atestou a servidor(a) que nos anos de 2005 e 2006 não trabalhou em sala de
aula, estando afastado da docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
a 2002 na Escola Aurino Nery e nos anos de 2003 a 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 250, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2002, o servidor(a) fez juntada de lista de
frequência, subscrita pela mesma e por diversos outros professores, comprovando a docência
nas respectivas unidades de ensino indicada na inscrição, além do diário de classe
correspondente a cada um dos exercícios.
No que diz respeito aos anos de 2003 e 2004, o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola
CEA.
No tocante aos exercícios de 2005 e 2006, o servidor(a) fez juntada apenas da comprovação de
sua frequência.
Após o regular levantamento de informações, apurou-se que nos anos de 2005 e 2006, a
servidor(a) atuou como Secretaria da Escola CEA, informação esta que é atestada pela própria
servidor(a), quando do seu preenchimento do item 06 do Anexo II, que solicita que o servidor(a)
indique os anos em que não atuou em sala de aula. (06. CASO NÃO TENHA TRABALAHADO EM
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SALA DE AULAS EM TODOS OS ANOS DO FUNDEF (1997 A 2006), INDICAR OS ANOS EM QUE NÃO
ESTEVE EM EFETIVA DOCÊNCIA NA SALA DE AULA).
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria de unidade de ensino não se
enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que
os anos de 2005 e 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
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contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2005
e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

CINTIA SILVA SANTOS
O servidor(a) CINTIA SILVA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
na Escola Aurino Nery, 1999 a 2002 em Escola Rural, 2003 a 2004 na Escola Professora Biza, 2005
na Escola Daniel Francelino e por fim em 2006 na Escola CEA.
O servidor(a) nas informações complementares declarou o seguinte: “declaro que no ano de
1998 trabalhei na Escola Aurino Nery com a Professora Genilda Menezes, contudo, a caderneta
não foi encontrada apenas o livro de ponto. Declaro também que nos anos de 1999, 2000 e 2002
trabalhei na Escola Rural de Apuarema, não encontrei registro nas cadernetas, apenas livros de
ponto. No ano de 1999 e 2000 trabalhei com a Professora Maria Benta Sueli. Em 2002 com a
professora Dilsoneia Fernandes Sales”.
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 330, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, na Escola Aurino Nery, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
Genilda Queiroz de Menezes e Zaira Dias dos Santos Silva, além de fazer juntada de livro de
ponto.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999, 2000 e 2002 na Escola Rural a servidor(a) fez uso
do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
maria Benta Sueli Tomaz dos Santos e Dilsoneia Fernandes Sales, além de fazer juntada de livro
de ponto.
A servidora apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova de
forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos de 1998 a 2002,
requeridos em sua inscrição.
No que diz respeito aos anos de 2003 a 2006, o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas escolas
Biza, Daniel Francelino e CEA, respectivamente.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
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CLAUDIA SANTOS PACHECO
O servidor(a) CLAUDIA SANTOS PACHECO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 08/03/1999, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1999 a 2004.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1999
a 2001 no CEA, 2003 e 2004 na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 376, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
As atividades do ano de 1999 foram comprovadas por meio de diário de classe, indicando a
docência na disciplina história, 5ª serie, turma C, no turno vespertino, o que foi feito de igual
forma para a comprovação dos anos de 2000 e 2001, sendo acostado ainda o livro de ponto,
onde se pode identificar o nome e assinatura da servidor(a).
Para a comprovação da atividade no ano de 2000, acostou-se diário de classe, indicando a
docência na disciplina história, 5ª serie, turma A regular.
No tocante ao exercício de 2001, acostou-se diário de classe, indicando a docência na disciplina
língua portuguesa, série seguimento IV, turma B.
Para comprovar a atividade nos anos de 2002 a 2004, na Escola Aurino Nery, a servidor(a) fez
uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pela testemunha
Gilmara Araújo Souza.
No que diz respeito especificamente aos anos de 2002 a 2004, entendo não haver provas
suficientes a validar a inclusão dos referidos anos no período de reconhecimento do rateio.
Explico: Trate de suposto vínculo pelo período de 03 (três) anos consecutivos na escola de maior
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porte do Município, não tendo a servidor(a) interessado se desincumbido de fazer a mínima
comprovação da regência.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
O servidor(a) sequer conseguiu uma segunda testemunha para subscrever a declaração de
vínculo, não sendo justificável a validade dos anos de 2002 a 2004, tão somente pela declaração
de uma única testemunha.
Incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de
2002 a 2004, já que, diversos outros servidor(a)es, em suas respectivas inscrições, que também
atuaram na Escola Aurino Nery, no mesmo período, fizeram juntada de diário de classe, ficha de
frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos relacionados
a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Pelas razões acima, apesar de indicado por prova testemunhal que houve atividade em sala de
aula nos anos de 2002 a 2004, tais anos não devem ser validados para fins de rateio, dada a
fragilidade da prova acostada aos autos.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002
a 2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.
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DAILTON DOS SANTOS SILVA
O servidor(a) DAILTON DOS SANTOS SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Em sua inscrição atestou a servidor(a) que nos anos de 2005 e 2006 não trabalhou em sala de
aula, estando afastado da docência, contudo, prestando serviços junto a Secretaria Municipal
de Educação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1998
a 2000 na Escola Aurino Nery, 2001 a 2002 no CEA, 2003 e 2004 na Escola Aurino Nery e por fim
em 2005 e 2006 na Secretaria Municipal de Educação.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 268, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
No que diz respeito aos anos de 1998 a 2000, o servidor(a) fez juntada de lista de frequência,
subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a), com
horários de entrada e saída ao serviço.
No que diz respeito aos anos de 2001 a 2004 o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, que era educação artística, serie,
turma e turno, junto as escolas CEA, nos anos de 2001 a 2002 e Aurino Nery nos anos de 2003 e
2004.
Para comprovar a atividade nos anos de 2005 e 2006, na área administrativa da SEMEC, o
servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
pelas testemunhas Leslei dos Santos Barreto e Marli Silva Almeida, que relatam comprovar que
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nesse período o servidor(a) estava a serviço da Secretaria de Educação do Município, tendo
acostado ainda como prova a lista de funcionários e seus respectivos horários que se
encontravam em identifica lotação e registro de ponto.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria de unidade de ensino não se
enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que
os anos de 2005 e 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
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hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2005
e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (Sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

DAILMA DOS SANTOS SILVA
O servidor(a) DAILMA DOS SANTOS SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17/02/1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1997
no CEA, 1998 a 2001 na Escola Rural de Apuarema, 2002 no CEA, 2003 a 2006 na Escola Aurino
Nery.
A servidor(a) apresentou informações complementares, atestando o seguinte: “Que no ano de
2006 a caderneta está no nome da Professora Jacileda, pois eu substitui”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 158, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
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Para comprovar a atividade no ano de 1997, o servidor(a) fez juntada de diário de classe, do
CEA, além de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo totalmente valida tal
documentação.
No que diz respeito aos anos de 1999 a 2001, o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola
Rural de Apuarema em todos estes anos, sendo de igual forma, totalmente valida tal
documentação.
Há farta documentação que atesta atividade não apenas em um mês de cada ano, mas também
em mais de um período no mesmo exercício financeiro.
Para a comprovação das atividades no ano de 2002, o servidor(a) faz juntada de diário de classe,
comprovando a docência na disciplina ciências, junto a 6ª seria, turma B, no turno noturno,
sendo valida tal documentação.
Nos anos de 2003 a 2005, acosta a servidor(a), diários de ponto, fazendo a comprovação da
docência na disciplina ciências, junto a 6ª seria, da Escola Aurino Nery.
Por fim, no tocante ao exercício de 2006, a professora faz juntada de diário de classe,
comprovando a docência em substituição a professora Jacileda, na turma B, turno noturno, para
a disciplina de geográfica, sendo regular e valida a utilização de tais documentos.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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DELZELITA FERREIRA SILVA
O servidor(a) DELZELITA FERREIRA SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou em todos os anos, em apenas uma
unidade de ensino, a saber: a Escola Ricardo Jose Lopes.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 328, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade em todos os anos indicados na inscrição, a servidor(a) fez juntada
de diários de classe, acompanhado de cópia das folhas de assinatura de comparecimento dos
professores, em cada um dos 09 (nove) anos indicados em sua inscrição.
Há farta documentação que atesta a comprovação ano a ano da docência em sala de aula, junto
a Escola Ricardo José Lopes, de modo que a documentação acostada pelo servidor(a) deve ser
validada em sua integralidade.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
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no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

DENALIA PEREIRA DO NASCIMENTO
O servidor(a) DENALIA PEREIRA DO NASCIMENTO quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/04/1991, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1997
a 2003 na Escola João Francisco Pereira Neves, 2004 a 2006 no CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares, atestando o seguinte: “Que no ano de
2004 a professora lecionou na mesma turma com a professora Valdineia Pereira Santos,
entretanto, somente a professora Valdineia assinava o diário”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 143, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2003, a servidor(a) fez juntada de diário de
classe, da Escola Francisco Pereira Neves, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
No que diz respeito aos anos de 1999 a 2001 a servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola
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Rural de Apuarema em todos estes anos, sendo de igual forma, totalmente valida tal
documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 2004, a fim de validar os fatos registrados nas
informações complementares, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de
vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Amildes Santos Amorim Brandão e Vanilza
Amparo de Oliveira, além de fazer juntada de relação de frequência e do diário de classe em
nome da professora Valdinéia Pereira Santos, não havendo razões para não se validar a
comprovação de atividade em tal período.
Para a comprovação das atividades nos anos de 2005 e 2006, a servidor(a) faz juntada de diário
de classe, comprovando a docência na disciplina diversificadas, junto a alfabetização, turma B,
no ano de 2005 e 1ª serie, turma A, no ano de 2006, ambas correspondente à docência junto a
unidade de ensino CEA, sendo valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

DILSONEIA FERNANDES SALES
O servidor(a) DILSONEIA FERNANDES SALES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 28/04/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
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Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 2003
na Escola Professora Biza, 2004 no CEA, 2005 na Escola Professora Biza, e por fim, no 2004
novamente na Escola CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares, atestando o seguinte: “Que no ano de
2005 trabalhei com a colega Ana Lucia e não tinha a minha assinatura na caderneta, contava
apenas a assinatura da colega”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 488, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 e 2004, a servidor(a) fez juntada de comprovantes
de comparecimento e livro de ponto, podendo ser identificada a assinatura do servidor(a), com
o indicativo do dia da aula e do conteúdo ministrado em sala, sendo totalmente valida tal
documentação.
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, o servidor(a) fez juntada de diário de atividades e
lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da
servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola
Professora Biza no ano de 2005 e na Escola CEA no ano de 2006, sendo de igual forma,
totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
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Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

DJALMA ALMEIDA DE JESUS
O servidor(a) DJALMA ALMEIDA DE JESUS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/05/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades, a efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou em todos os anos na Escola Daniel F.
dos Santos.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: decreto de
nomeação de nº 037/2003, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais
documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 e 2006, o servidor(a) fez juntada de comprovantes
de comparecimento e livro de ponto, podendo ser identificada a assinatura do servidor(a) na
documentação acostada, com o indicativo do dia da aula e do conteúdo ministrado em sala,
havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno sendo totalmente valida
tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

DULCINEA NERY FARIAS VIEIRA
O servidor(a) DULCINEA NERY FARIAS VIEIRA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que foi servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/02/1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF apenas no ano de 1997.
O servidor(a) atesta não ter exercício cargo em comissão, ou laborado fora da sala de aula,
apontando que durante o único ano indicado na inscrição, exerceu a docência junto ao CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1996,
no qual fui admitida não era assinado o termo de posse e sim a carteira de trabalho. Quanto ao
contracheque o sistema só tem informações a partir do ano de 2009, quando foi implantado, até
os dias atuais”.
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais exigidos no edital, tendo ainda acostado a
inscrição os seguintes documentos comprobatórios: cópia da sua CTPS – Carteira de Trabalho e
Previdência Social e diário de classe.
Anteriormente a análise da comprovação da atividade no único ano indicado no ato de inscrição,
torna-se necessário se avaliar a comprovação do requisito previsto na Lei 397/2020, a qual
garante o direito ao recebimento dos valores de rateio apenas aos servidores efetivos.
Isto porque, o referido servidor(a) não fez juntada do termo de posse, ou portaria de nomeação,
apesar de apresentar a devida justificativa para tal omissão no campo destinado as informações
complementares.
No tocante a gradação da prova acostada, merece destaque a cópia da CPTS da servidor(a), em
específico a de fls. 53, na parte das anotações gerais, que registra a informação que a servidor(a)
foi aprovada em concurso público de Apuarema realizado em 13.10.1995 e homologado pelo
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decreto de nº 192/95, constando na mesma página, a anotação da alteração de regime
celetistas, para estatutário, o que só ocorreu no ano de 1992.
Portanto, entendo como valida e regular a comprovação da condição de servidor(a) efetiva,
assistindo razão as justificativas apresentadas pela servidor(a), uma vez que até a alteração de
regime, e durante a vigência do regime celetista, as anotações eram realmente realizadas na
CTPS dos servidor(a)es.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, a servidor(a) fez juntada do diário de classe,
comprovando que no referido ano, a professora lecionou a disciplina matemática, junto a 6ª
seria, turno vespertino, turma A do CEA.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 01 (um) anos, especificamente os anos de 1997.

EDEMIR URBANO DOS SANTOS
O servidor(a) EDEMIR URBANO DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/02/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1997
a 2002 no CEA e de 2003 a 2006 na Escola Aurino Nery.
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O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 240, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, o servidor(a) fez juntada de diário de classe, além
de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo totalmente valida tal
documentação, contudo, tal ano não poderá ser validado.
Isto porque, conforme atestou o servidor(a) em sua inscrição, sua admissão é datada de
27/02/1998, data em que é a mesma que consta em seu termo de posse, assinado pelo gestor
a época, o Prefeito Raul Fernandes de Oliveira.
Ocorre que, é requisito primário, contido tanto no edital como no art. 2º da Lei 397/2020, que
para o direito ao rateio, deve o servidor(a) interessado comprovar a docência entre os anos do
FUNDEF na condição de efetivo, o que não restou comprovado no ano de 1997.
Como pode o servidor(a) tomar posse em 1998 e ser efetivo em data pretérita? Em verdade o
vínculo do ano de 1997, apesar de comprovado, não se revestiu da condição de servidor(a)
efetivo, motivo pelo qual não poderá ser validado.
Além disso o art. 4º da referida lei municipal, assim dispõe:
“Art. 4º. Não será reconhecido direito ao rateio aos servidor(a)es que
não exerceram a função de origem como professor(a), independente
do fato de ter havido desvio de função ou prestação de serviço por meio
de contrato temporário, para exercício da função do magistério,
independente da comprovação da condição de atuação nas funções do
magistério entre os anos de 1997 a 2006”.

No tocante a todos aos demais anos, de 1998 a 2006, razão assiste ao servidor(a), tendo este
comprovado por meio de documentos validos, a efetiva docência nas unidades de ensino
descritas no anexo I da sua ficha de inscrição.
Acostou-se diários de classe, contendo a assinatura do professor, apresentação da data e do
conteúdo lecionado, podendo ser identificado o nome e assinatura do servidor(a) no farto
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acervo documental colacionado a ficha de inscrição, além da indicação da disciplina lecionada,
turma e turno de trabalho, documentos estes que devem ser validado em sua integralidade.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

EDNA PEREIRA BISPO COSTA
O servidor(a) EDNA PEREIRA BISPO COSTA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17/02/1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades de ensino: 1997
a 2000 na Escola João Pinheiro de Queiroz, 2001 a 2006 na Escola Padre Vieira.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 178, contracheques, CTPS, listra de frequência, diário de classe e demais
documentos.
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Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2000, junto a Escola João Pinheiro de Queiroz a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente válida tal documentação.
No que diz respeito aos anos de 2001 a 2006 a servidor(a) fez juntada de igual forma de diário
de atividades e lista de frequência, subscrita por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar
a assinatura da servidor(a), havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e
turno, na Escola Padre Vieira em todos estes anos, sendo assim como nos documentos dos anos
anteriores, totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDINA PEREIRA DOS SANTOS
O servidor(a) EDINA PEREIRA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 16/11/1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou durante todos os 10 (dez) anos
descritos no Anexo I da sua inscrição, na Escola João Francisco P. Neves.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 141, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Edina
Pereira dos Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na
Escola João Francisco P. Neves, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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EDGAR DANTAS DOS SANTOS
O servidor(a) EDGAR DANTAS DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 28/04/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou durante todos os 04 (quatro) anos
descritos no Anexo I da sua inscrição, na Escola Municipal Aurino Nery Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 505, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a) Edgar
Dantas dos Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na
Escola Municipal Aurino Nery de Souza, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
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no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDNEIDE DOS SANTOS URBANO
O servidor(a) EDENEIDE DOS SANTOS URBANO quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/01/1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que exerceu cargo em comissão na educação, entre os aos de 2001 a 2006,
como Vice Diretora de Unidade de ensino.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou nas seguintes unidades: 1997 na Escola
CEA, 1998 no Escola Municipal Aurino Nery de Souza, 1999 na Escola CEA, 2000 na Escola
Municipal Aurino Nery de Souza, 2001 a 2006 na Escola CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 30, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para fins de comprovação da regularidade do exercício dos cargos em comissão, a servidor(a)
faz juntada de 02 (dois) decretos de nomeação, a saber: Decreto 032/2002, datado de 01 de
outubro de 2002 nomeando a servidor(a) para o cargo de Vice Diretora da Escola Municipal
Aurino Nery de Souza e Decreto 022/2005, datado de 03 de janeiro de 2005 nomeando a
servidor(a) para o cargo de Vice Diretora do CEA.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2002, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
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Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Edeneide
dos Santos urbano, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, no
CEA, portanto, totalmente valida tal documentação.
No tocante as atividades a partir do ano de 2002, houve a regular comprovação do exercício de
cargo em comissão, sendo acostada além dos decretos de nomeação, a comprovação da
frequência do servidor(a).
No que diz respeito aos anos de 2002 a 2006, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve ao servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio.
Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020,
preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência
do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico. Vejamos:
Art. 2º [...]
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, ou o exercício de cargo que justifique a ausência
da sala de aula, o que nos autoriza a validar os anos requeridos em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
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no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDINALIA SILVA DOS SANTOS
O servidor(a) EDINALIA SILVA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 19/02/1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006, com exceção do ano de 2005.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades na efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou durante os anos de 1997 a 2004 na
Escola Agenor Soares e no ano de 2006 na Escola Padre Vieira.
O servidor(a) apresentou informações complementares, atestando o seguinte: “Que no ano de
2005 estava de licença maternidade”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 218, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2004, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, sendo totalmente valida tal documentação.
Para fins de comprovação de atividade em sala de aula no ano de 2006, a servidor(a) fez juntada
de diário de classe e controle de rendimento, comprovando-se à docência das disciplinas história
e religião, no ensino fundamental, na 7ª serie, turno vespertino, turma única.
Quanto ao ano letivo de 2005, de fato não se apresentou nenhuma documentação que
justificasse a atividade em sala de aula ou o afastamento indicado pela servidor(a) em suas
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informações complementares, de modo tal ano não poderá ser validado para fins de rateio,
conforme informações já prestadas pela servidor(a) em sua inscrição.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 2005,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2006.

EDNAILSON SILVA SOUZA
O servidor(a) EDNAILSON SILVA SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 19/02/1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 a 2002 no
CEA e de 2003 a 2006 na Escola Municipal Aurino Nery de Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 214, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2005, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a)
Ednailson Silva Souza, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
na Escola CEA nos anos de 1997 a 2002 e Aurino Nery nos anos de 2003 a 2005, sendo, portanto,
totalmente valida tal documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 2006, na Escola Municipal Aurino Nery de Souza, o
servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
pelas testemunhas Ednaldo Alves Pereira e Jivaldo dos Santos Vasconcelos, além de fazer
juntada de relação de frequência, comprovando a docência na disciplina matemática, junto a 8ª
serie, turno matutino, turma única, documentação esta que se revertes de confiabilidade para
fins de validação do ano de 2006.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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EDNALDO ALVES PEREIRA
O servidor(a) EDNALDO ALVES PEREIRA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Pedro Costa, 2001 na Escola Agton Novais, e de 2003 a 2006 na Escola Municipal Aurino
Nery de Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 325, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a)
Edanldo Alves Pereira, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

EDLEUZA NASCIMENTO LIMA
O servidor(a) EDLEUZA NASCIMENTO LIMA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/01/1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 e 1998 na
Escola Municipal Aurino Nery de Souza, 1999 a 2002 na Escola Rural de Apuarema, 2003 na
Escola Professora Biza e de 2004 a 2006 na Escola Francisco Pedro dos Santos.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 31, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a) Edleuza
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Nascimento Lima, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas
respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELENILDES NUNES CORRÊA
O servidor(a) ELENILDES NUNES CORRÊA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/01/1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 e 1998 na
Escola Municipal Aurino Nery de Souza, 1999 a 2001 na Professora Biza, 2002 no CEA, 2003 a
2006 na Escola Municipal Aurino Nery de Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
69 - Ano - Nº 1886

A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 32, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Elenildes
Nunes Corrêa, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas
respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIANE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
O servidor(a) ELIANE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 03/03/1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
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Aponta a servidor(a) que a maior parte do período laborou em sala de aula, tendo exercido cargo
que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, apenas nos anos de 2005
e 2006, oportunidade em que ocupou o cargo de Diretora da Escola Professora Biza.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 na Escola
Municipal Aurino Nery de Souza, 1998 e 1999 na Escola Rural Silvino Jose de Andrade, 2001 a
2003 no CEA, 2004 na Escola Professora Biza, 2005 e 2006 na Direção da Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou diversas informações complementares, trazendo esclarecimentos
detalhados sobre cada um dos anos trabalhados.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 266, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
O ano de 1997, não poderá ser validado, tendo em vista que a própria servidora e sua
documentação acostada a inscrição comprova que sua data de admissão é de 1998.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2000, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Eliane de
Jesus Pereira dos Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 e 2002 na Escola CEA, e dos anos de 2005 e 2006
como Diretora da Escola Professora Biza, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada
declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Jucely Ramos Alves Carvalho ,
Maria Jose Amancio dos Santos e Noeli Carlos dos Santos, além de fazer juntada de relação de
frequência.
Os anos de 2003 e 2004 foram comprovados por meio de diário de classe e assinatura de ponto
e declaração, respectivamente, sendo totalmente valida tal documentação.
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A servidor(a) fez juntada do Decreto de nº 020/2005, comprovando a nomeação como Diretora
da Escola Professora Biza, datado de 03 de janeiro de 2005.
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico. Vejamos:
Art. 2º [...]
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, ou a sua ausência nas hipóteses legais, o que nos
autoriza a validar os anos requeridos em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
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ELIETE PEREIRA BISPO
O servidor(a) ELIETE PEREIRA BISPO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 a 2001 na
Escola João Pinheiro de Queiroz e de 2002 a 2006 na Escola Padre Vieira.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 327, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Eliete
Pereira Bispo, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas
respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIENE GERALDA MAIA SANTANA
O servidor(a) ELIENE GERALDA MAIA SANTANA quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/01/1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante a maior parte do período sempre laborou em sala de aula,
tendo exercido cargo ou função que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva
docência apenas no ano de 2006, em que aponta que atuou como assessora da Secretaria
Municipal de Educação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 e 1998 na
Escola Municipal Aurino Nery Souza, 1999 e 2000 na Escola Rural de Apuarema, 2001 no CEA,
2002 na Escola Rural de Apuarema, 2003 no CEA, 2004 na Escola Francisco Pedro dos Santos,
2005 na Escola Professora Biza e por fim em 2006 como Assessora da secretaria Municipal de
Educação.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 33, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor.
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Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2005, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Eliene
Geralada Maia Santana, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Em relação especificamente ao ano de 2006, inexistem razões que justifique a inclusão do
exercício para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: no referido ano a
servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do
procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
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ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.
Inexiste a comprovação que tal atividade sequer corresponde a cargo em comissão, vez que
não foi juntado nenhum decreto ou portaria de nomeação.
Conforme pode-se observar, as atividades Assessora não se enquadram nas hipóteses legais que
justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano de 2006 não poderá ser incluso
no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano de 2005, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 2006,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005.

ELIENE RAMOS SANTOS
O servidor(a) ELIENE RAMOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
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Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery, 1999 e 2000 na Escola Rural de Apuarema, 2001 a 2003 no CEA, 2004 a 2006
novamente na Escola Municipal Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 319, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto unidade de ensino indicada o
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) Eliene
Ramos Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas
respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
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Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ELISANA LOPES PEREIRA SANTOS
O servidor(a) ELISANA LOPES PEREIRA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 na Escola
Cosme Damião, 1999 e 2000 na Escola Plinio Silva, 2001 a 2006 no CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 2000
trabalhei na escola Plinio Silva, na região de ponte nova, Município de Apuarema, lecionava na
sala multisseriada. Por ser escola da zona rural não foi encontrado nem a caderneta e nem livro
de ponto, não tinha para comprovação, o que é feito através de assinatura de testemunhas”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 341, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 1999, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 2000, na Escola Plinio Silva, a servidor(a) fez uso do Anexo
III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Jussivan
Fernandes de Lima e Lindionar Caetano dos Santos Oliveira, sendo totalmente valida tal
comprovação, diante de todas as circunstâncias que envolvem a atividade da servidor(a).
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Isto porque, estamos diante de uma professora que exerceu atividade em efetiva docência em
todos os anos, havendo dificuldade de comprovação de diária de classe, apenas em relação ao
ano 2000, contudo, a servidor(a) apresentou os devidos esclarecimentos, além de fazer
comprovação por meio de testemunhas que são professores da rede municipal.
Por tais razões, diante de todo o acervo probatório, reverte-se de total confiabilidade, as
informações e justificativas apresentadas pelo servidor(a), devendo o ano 2000, ser de igual
forma incluso no cômputo total de anos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 a 2006, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Elisana Lopes Pereira
Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIETE ANDRADE CRUZ
O servidor(a) ELIETE ANDRADE CRUZ quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que foi
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servidor(a) efetivo com data de admissão em 16/11/1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF apenas no ano de 1997.
A servidor(a) atesta não ter exercício cargo em comissão, ou laborado fora da sala de aula,
apontando que durante o único ano indicado na inscrição, exerceu a docência junto a Escola
Professora Biza e o CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “Essa conta
pertence ao meu marido Jorge Oliveira Cruz”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais exigidos no edital, tendo ainda acostado a
inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de posse de nº 103, cópia da sua
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social e diário de classe.
Em que pese a solicitação incidir em apenas um único ano indicado no ato de inscrição, tornase desnecessário se avaliar a comprovação do requisito previsto na Lei 397/2020, a qual garante
o direito ao recebimento dos valores de rateio apenas aos servidor(a)es efetivos, já que a
servidor(a) além da CTPS acostou termo de posse, datado de 16 e novembro de 1993, assinado
pelo gestor a época, o Prefeito Newton Nery Novaes.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, a servidor(a) fez juntada do diário de classe,
comprovando que no referido ano, a professora lecionou a disciplina, junto a 4ª serie, além de
livro de ponto.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na lei
379/2020.
Em que pese a legalidade na comprovação, antecipa-se aqui que o efetivo pagamento dos
valores a servidor(a), restará prejudicado, caso a conta corrente apresentada pelo servidor(a)
não seja conjunta.
Isto porque, a mesma apresentou em sua inscrição dados bancários correspondente a terceiros,
havendo, tanto no edital quanto na lei municipal 379/2020, a expressa indicação que é vedado
o pagamento em conta de terceiros e este somente poderá ser efetuado em contato de
titularidade do servidor(a).
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 01 (um) anos, especificamente os anos de 1997.
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ELMA CLEIA SILVA PASSOS
O servidor(a) ELMA CLEIA SILVA PASSOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/05/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2003 a 2006 na
Escola Plinio Jose.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 490, Decreto de nomeação 030/2003, contracheques, listra de frequência, diário de
classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Elma Cléia Silva
Passos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELMA SIRLEI SANTANA QUEIROZ
O servidor(a) ELMA SIRLEI SANTANA QUEIROZ quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 a 2003 no
CEA, 2004 na Escola Municipal Aurino Nery, 2005 e 2006 novamente no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 242, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Elma Sirlei Santa
Queiroz, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
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O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIONAI PEREIRA SANTOS DE JESUS
O servidor(a) ELIONAI PEREIRA SANTOS DE JESUS quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/05/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2003 e 2004 na
Escola Daniel Francelino dos Santos e 2005 e 2006 na Escola Padre Vieira.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 494, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
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Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Elionai Pereira
Santos de Jesus, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas
respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIZABETE PEREIRA SANTOS
O servidor(a) ELIZABETH PEREIRA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/01/1990, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 a 2002 na
Escola Municipal Aurino Nery, 2003 a 2006 no CEA.
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O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “A referida
carteira de trabalho conta nas páginas 06 e 07 as alterações relacionadas ao sobrenome devido
o divórcio”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: cópia
integral das páginas de sua CTPS, contracheque, listra de frequência, diário de classe e demais
documentos.
Anteriormente a análise da comprovação da atividade no nos anos indicados no ato de inscrição,
torna-se necessário se avaliar a comprovação do requisito previsto na Lei 397/2020, a qual
garante o direito ao recebimento dos valores de rateio apenas aos servidor(a)es efetivos.
Isto porque, a referida servidor(a) não fez juntada do termo de posse, ou portaria de nomeação,
tão pouco apresentou a devida justificativa para tal omissão no campo destinado as informações
complementares.
Registre-se que a data de admissão informada pelo servidor(a) em 01.01.1990, corresponde
justamente a data em que o Município de Apuarema foi instalado, após a sua emancipação em
13 de junho de 1989 pela Lei Estadual nº 5.003, o que nos chama atenção.
Contudo, da análise da CTPS a qual foi acostada de forma integral, resta inequívoco a
comprovação de servidor(a), que alcançou estabilidade funcional em decorrência de efetivação,
por meio da regra prevista no artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos
da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
Superada tal preliminar, passemos a analise da prova documental acerca da efetiva prestação
do serviço, nos moldes exigidos na edital e na lei.
De fato, a autora traz grande acervo documental que comprova a atividade na docência junto
ao Município de Apuarema, nos anos de 1997 a 2006, restando conclusiva ainda a comprovação
da condição de servidor(a) efetiva, o que não afasta a possibilidade de validação dos anos
indicados na sua ficha de inscrição.
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Nos documentos acostados, constam cópia de lista de presença, diário de classe, e diversos
outros documentos que comprovam a efetiva docência em cada um dos anos indicados em sua
inscrição.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELVERENA SILVA DE JESUS AMORIM
O servidor(a) ELVERENA SILVA DE JESUS AMORIM quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/05/2003, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2003 a 2006 na
Escola Plinio Jose da Silva.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 489, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
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Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada a
servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Eleverena Silva de
Jesus Amorim, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas
respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELZY GOIABEIRA DOS SANTOS
O servidor(a) ELZY GOIABEIRA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 16/03/1983, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 a 1999 na
Escola Aurino Nery, 2000 na Escola Vasco Filho, 2001 e 2002 na Escola Aurino Nery, 2003 e 2004
na Escola CEA, 2005 e 2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: CTPS,
contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Elzy Goiabeira dos
Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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EUNICE PEREIRA BISPO SOUZA
O servidor(a) EUNICE PEREIRA BISPO SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17/02/1984, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 a 2002 na
Escola Padre Vieira, 2003 a 2006 na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 170, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Eunice Pereira Bispo
Souza, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ERENILDES FERREIRA DOS SANTOS
O servidor(a) ERENILDES FERREIRA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/01/1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, com
exceção apenas do ano de 1997, em que atesta ter exercício o cargo de diretora.
Quando do preenchimento do item 06 do Anexo I, afirma a servidor(a) ter ficado afastado da
sala de aula nos anos de 1998 a 2000.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 no CEA, 2001
e 2002 no CEA, 2003 a 2006 na Escola Municipal Aurino Nery Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 44, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
O contracheque acostado pelo servidor(a) é datado de dezembro de 2019, tendo a mesma
apresentado um segundo termo de posse, de nº 483, datado de 02 de maio de 2003.
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Anteriormente a análise dos anos de comprovação de efetiva regência, torna-se imprescindível
tecermos algumas observações a respeito do vínculo do servidor(a) e suas respectivas datas de
admissão.
Isto porque, a análise da vida funcional da servidor(a), trata-se um caso atípico, em que a mesma
foi admitida no serviço público originalmente no ano de 1992, tendo laborado, segundo as
informações prestadas na inscrição, até o ano de 1997, oportunidade em que certamente se
afastou do serviço público, dada a ausência em sala de aula nos anos de 1998 a 2000, somente
tendo sido readmitida, através de novo concurso, conforme demonstra o novo termo de posse,
datado de 2003, fatos estes que devem ser levados em consideração.
Em que pese ter indicado em sua inscrição que no ano de 1997 a mesma atuou em cargo
comissionado de diretora, tal informação não pode ser validada.
Isto porque a servidor(a) sequer indica o nome da unidade de ensino em que teria sido diretora,
tão pouco faz juntada da cópia de decreto de nomeação, não utilizando sequer da possibilidade
de fazer prova do vínculo através do anexo III, com a assinatura de testemunhas ou apresentado
justificativa através das informações complementares, o que não foi realizado.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, inexiste elementos mínimos de prova, de que a servidor(a) no ano de 1997 atuou
como diretora de unidade de ensino, de modo que tal ano não pode ser validado, sob pena de
se validar informações que não possuem quaisquer acervos probantes, o que afasta a lisura do
presente relatório.
No tocante aos anos de 2001 e 2002, não restou a servidor(a) a comprovar de igual forma, que
tais atividades foram realizadas na condição de servidor(a) efetiva, já que a mesma só foi
readmitida ao serviço público como servidor(a) efetiva no ano de 2003.
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Isto porque, poderia servidor(a) ter exercido tais atividades na condição de servidor(a) não
efetiva, o que não lhe daria direito a concessão dos valores da precatória, conforme regramento
previsto no art. 2º da Lei Municipal 397/2020. Vejamos:
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Por tais razões, de igual forma os anos de 2001 e 2002 não poderão ser validados para fins de
rateio, o que diverge da comprovação a partir do ano de 2003.
Para comprovar as atividades nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Erenildes Ferreira
Santos, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
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unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, apenas nos anos de 2003 a
2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além
do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

EVANEI DOS SANTOS AMPARO
O servidor(a) EVANEI DOS SANTOS AMPARO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 na Escola
Padre Vieira, 1998 na Escola Daniel Francisco, 2000 a 2002 no CEA, 2003 a 2006 na Escola Aurino
Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição)
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 355, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
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Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da Evanei dos Santos
Amparo, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas
unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal
documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

EVANILDO GOIABEIRA ANDRADE
O servidor(a) EVANILDO GOIABEIRA ANDRADE quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 24/04/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 e 2004.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Atesta o servidor(a), quando do preenchimento do item 06 do Anexo I, que nos anos de 2005 e
2006 laborou junto a Empresa Baiana de Água e Saneamento – EMBASA.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2003 na Escola
Cosme e Damião e em 2004 na Escola Padre Vieira.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 491, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 e 2004, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Deixo de analisar os demais anos, por razões diversas. A primeira porque não foi requerida pelo
servidor, e a segunda, porque ainda que coubesse analise, tais anos jamais seriam validados, já
que atesta o próprio servidor, em sua inscrição, que nos anos de 2005 e 2006, laborou junto a
Empresa Baiana de Água e Saneamento – EMBASA.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 02 (dois) anos, especificamente os anos de 2003 e 2004.

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS
O servidor(a) FABIANA PEREIRA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
95 - Ano - Nº 1886

Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 a 2002 na
Escola Aurino Nery Souza e no período de 2003 a 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 355, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a), como
prova da frequência, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
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FABIO PEREIRA DIAS
O servidor(a) FABIO PEREIRA DIAS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 a 2003 no
CEA e no período de 2004 a 2006 na Escola Aurino Nery Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 239, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2004, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a), como
prova da frequência, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência nos anos de 1998 a 2004, o que nos autoriza a
validar os anos requeridos em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF
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Para comprovar a atividade nos anos de 2005 e 2006, na Escola Aurino Nery Souza, o servidor(a)
fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas
testemunhas Dailma dos Santos Silva e Gilmario de Souza Laurêncio, além de fazer juntada de
relação de frequência.
De igual modo os anos de 2005 e 2006 devem ser validados, dado a prova documental acostado
aos autos. O servidor(a) não se valeu apenas do uso do Anexo III, mas conseguiu trazer aos autos
documentos complementares, a exemplo da frequência.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

FERNANDA DE OLIVEIRA SALES ANDRADE
O servidor(a) FERNANDA DE OLIVEIRA SALES ANDRADE quando do preenchimento do Anexo I
do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/02/1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante a maior parte do período laborou em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, apenas
nos anos de 1999 e 2000, em razão do exercício da Direção de Escolas Rural do Núcleo II.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery Souza, 1999 e 2000 na Escola de Zona Rural, 2001 a 2004 na Escola Professora Biza,
2005 no CEA e no período 2006 novamente na Escola Aurino Nery Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 245, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
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Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade no ano 1998, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo totalmente
valida tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 e 2000, nas escolas da zona rural do Município,
como Diretora do Núcleo II, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de
vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Lindionar Caetano dos Santos Oliveira e Joziene
Calheira Sampaio, além de fazer juntada de relação de frequência.
Nesse aspecto, a comprovação da atividade de diretora no período, não se reveste apenas pela
prova testemunhal (ANEXO III), tendo a servidor(a) se desincumbido de juntar outros
documentos comprobatórios, o que possibilita a validação de tais anos, para fins de rateio.
Não que se esteja a duvidar da prova testemunhal acosta a inscrição, mais apenas para registro
e fins de equidade, consta neste relatório, indeferimento de pedido de validação de anos, que
se substanciaram exclusivamente na declaração da testemunha (uso do Anexo III).
No caso em análise, além da prova testemunhal, a servidor(a) apresentou outros documentos
comprobatórios, que reforçam a veracidade dos fatos declarados.
Portanto, no que diz respeito aos anos de 1999 e 2000, em que pese não está efetivamente
lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de
rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal
379/2020, preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de
incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico.
Para comprovar a atividade nos anos 2001 a 2006, junto unidade de ensino indicada no Anexo
I, a servidor(a) fez juntada de diários de classe, comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a), como
prova da frequência, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
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O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

FLORISVALDO CAETANO DOS SANTOS
O servidor(a) FLORISVALDO CAETANO DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2004.
Aponta o servidor(a) que durante a menor parte do período laborou em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, nos anos
de 2001 a 2003, em razão do exercício da Direção de Escolas Rural do Núcleo I.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 no CEA, 1999
e 2000 na Escola Plinio Jose da Silva, 2001 a 2004 no exercício da Direção de Escolas Rural do
Núcleo I.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 316, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
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Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Acosta a inscrição ainda a cópia do Decreto de Nomeação 015/2000, que nomeou o servidor(a)
para o cargo de Diretor das Escolas do Núcleo I, datado de 20 de setembro de 2000.
Apresenta ainda, declaração em modelo personalizado, narrando a descrição fática e funcional
da vida do servidor(a), entre os anos de 1997 a 2006, registrando que nos anos de 2005 e 2006
o mesmo foi afastado de suas atividades através de licença sem vencimentos.
A declaração é subscrita por 02 (duas) testemunhas, não sendo possível apontar o nome das
testemunhas, vez que só conta a rubrica dos declarantes, acompanhado da identificação do
número de RG e CPF.
Para comprovar a atividade nos anos 1998 a 2000, junto unidade de ensino indicada no Anexo
I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe, comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a), como
prova da frequência, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
Para comprovar a atividade no ano de 2001 a 2004, na Escola Rural de Apuarema, como Diretora
do Núcleo I, o servidor(a) fez uso de declaração própria, além de cópia do decreto de nomeação.
Portanto, no que diz respeito aos anos de 2001 a 2004, em que pese não está efetivamente
lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de
rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal
379/2020, preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de
incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, ou na ausência dela a incidência do exercício de
cargos em comissão nas hipóteses previstas na Lei 379/2020, o que nos autoriza a validar os
anos requeridos em sua inscrição.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

GEISA SOUSA SILVA OLIVEIRA
O servidor(a) GEISA SOUZA SILVA OLIVEIRA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: durante todo o
período de 2003 a 2006 trabalhou na Escola Padre Vieira.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 495, Decreto de nomeação 035/2003, contracheques, listra de frequência, diário de
classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
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Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a), havendo
ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas unidades de
ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação,
para fins de comprovação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

GENIANE DE ALMEIDA SILVA
O servidor(a) GENIANE DE ALMEIDA SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/05/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 e 2004.
Aponta a servidor(a) que no ano de 2003 atuou em sala de aula, enquanto no ano de 2004,
encontrava-se em cargo e que não estava na efetiva regência, conforme preenchimento dos
itens 03 e 06 do Anexo I (Ficha de Inscrição).
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: No ano de 2003
na Escola Aurino Nery Souza e no ano de 2004 no CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “2003 Escola
Municipal Aurino Nery Souza. 2004 Centro Educacional de Apuarema”.
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais, tendo ainda acostado a inscrição os
seguintes documentos comprobatórios: termo de posse de nº 500.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade no ano de 2003, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a), é possível se identificar a assinatura da
servidor(a), data da frequência e turno, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação,
para fins de comprovação.
Contudo, razão não assiste a servidor(a) em relação a validação do exercício de 2004. Explico:
O próprio servidor(a) atesta que nesse respectivo ano letivo não se encontrava em efetiva
regência de classe, o que a princípio por si só não afasta o direito a validação do ano, para fins
de rateio.
O problema incide no fato de neste ano a servidor(a) ter atuado como auxiliar de secretaria,
atividade esta que não se inclui dentro das hipóteses legais de validação das atividades
estranhas à docência, conforme parâmetros da Lei 379/2020.
Portanto, em relação ao ano de 2004, inexistem razões que justifique a inclusão dos exercícios
dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF, já que nesse ano
a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital
do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020. O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim
dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
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I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como auxiliar de secretaria não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano de 2004
não poderá ser incluso no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, apenas no ano de 2003,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 01 (um) anos, especificamente os anos de 2003.

GENILSON DOS SANTOS SENA
O servidor(a) GENILSON DOS SANTOS SENA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27/02/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
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Aponta o servidor(a) que durante a menor parte do período laborou em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, nos anos
de 2001 a 2004, em razão do exercício da Direção do Núcleo.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 na Escola
Daniel F. dos Santos, 1999 no Aurino Nery, 2000 professor tutor do Proformação, 2001 a 2004
no exercício da Direção do Núcleo, 2005 e 2006 no CEA.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 255, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
O servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, apara a
descrição de suas atividades e local de trabalho, nos anos de 1998 a 2006, subscrito pelas
testemunhas Amildes Santos Amorim Brandão e Lindionar Caetano dos Santos Oliveira.
Para comprovar a atividade nos anos 1998 e 1999, junto unidade de ensino indicada no Anexo
I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe, comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a), como
prova da frequência, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
Em relação especificamente ao ano de 2000, inexistem razões que justifique a inclusão desse
exercício para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: no referido ano o
servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do
procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
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relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como tutor de programa não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano de 2000,
não poderá ser incluso no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano de 2000, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 a 2004, nas escolas da zona rural, como Diretor
do Núcleo, o servidor(a) fez uso do anexo III, acompanhado de outros documentos, a exemplo
de declarações da Prefeitura Municipal de Apuarema, contendo a assinatura do servidor(a)
como diretor, em documentos datados do período indicado na inscrição.
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Portanto, a comprovação das atividades do servidor(a) como diretor não restaram comprovadas
apenas pela prova testemunhal (ANEXO III), tendo o servidor(a) apresentado prova
complementar, o que possibilita a validação das informações apresentadas na ficha de inscrição.
Portanto, no que diz respeito aos anos de 2001 a 2004, em que pese não está efetivamente
lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de
rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal
379/2020, preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de
incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, ou o exercício fora da sala de aula nas hipóteses
autorizadas pela Lei 379/2020, o que nos autoriza a validar os anos requeridos em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006.

GILDEANA SILVA SENA
O servidor(a) GILDEANA SILVA SENA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 16/11/1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a menor parte do período laborou em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, nos anos
2005 e 2006, período em que atuou como Diretora.
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Atesta nas informações contidas na inscrição, quando do preenchimento do item 07, que no ano
de 2002 atuou como recepcionista, indicando como local de lotação a Secretaria Municipal de
Educação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 a 2001 na
Escola Padre Vieira, 2002 na SEMEC, 2003 a 2006 novamente na Escola Padre Vieira.
A servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “No ano de 2002
exerci a função de recepcionista, na Secretaria Municipal de Educação do Município (SEMEC),
onde trabalhei do mês de março até o mês de setembro”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 139, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
O servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, para a
descrição de suas atividades e local de trabalho, nos anos de 2005 e 2006, como Diretora da
Escola Padre vieira, sendo o anexo subscrito pelas testemunhas Geisa Souza Silva Oliveira e
Edinalia Silva dos Santos, utilizando-se ainda do mesmo anexo III, para comprovar a atividade
de recepcionista no ano de 2002, desta vez com a assinatura das testemunhas Geisa Souza Silva
Oliveira e Joziene Calheira Sampaio.
Para comprovar a atividade nos anos 1997 e 2001, junto unidade de ensino indicada no Anexo
I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe, comprovante de comparecimento e livro de
ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura do servidor(a), como
prova da frequência, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno,
nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente
valida tal documentação, para fins de comprovação.
No tocante ao ano de 2002, em que pese as justificativas do servidor(a), tal ano não poderá ser
contabilizado para fins de rateio, vez que inexistem razões que justifique a inclusão deste ano.
Explico: no referido ano letivo a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em
que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
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Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como recepcionista não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2002
não poderá ser incluso no quantitativo de anos do servidor(a), sendo aqui um caso específico de
desvio de função.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2002, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
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Para comprovar a atividade nos anos 2003 e 2004, junto unidade de ensino indicada no Anexo
I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação.
No que que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, em que pese não está efetivamente lotada
em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio.
Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020,
preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência
do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 2002,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2003, 2004, 2005 e 2006.

GILMARIO DE SOUZA LAURÊNCIO
O servidor(a) GILMARIO DE SOUZA LAURÊNCIO quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 28/04/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2003 na Escola
Valdivino Santos, 2004 e 2005 na Escola Cosme D. de França e por fim em 2006 na Escola Aurino
Nery Souza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 492, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2005, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a) há a indicação da disciplina lecionada, serie, turma
e turno, nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto,
totalmente valida tal documentação, para fins de comprovação.
Para comprovar a atividade no ano de 2006, na Escola Aurino Nery Souza, o servidor(a) fez uso
do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
Silvinho Souza Nascimento e Ednaldo Alves Pereira, além de fazer juntada de relação de
frequência e diário de classe que comprova a docência para a disciplina educação física, junto a
7ª série, turno matutino.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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GILMARA SANTOS GOMES
O servidor(a) GILMARA SANTOS GOMES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 08/03/1999, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1999 a 2004.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1999 a 2001 no
CEA e de 2002 a 2004 na Escola Aurino Nery Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 378, certidão de tempo de contribuição, contracheques, listra de frequência, diário
de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
A servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, para a
descrição de suas atividades e local de trabalho, nos anos de 1999 a 2004, sendo o anexo
subscrito pelas testemunhas Gilmara Araújo Souza e Silvinho Souza Nascimento.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 a 2001, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidor(a)es, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a),
havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas unidades
de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação,
para fins de comprovação.
No entanto, em relação aos anos de 2002 a 2004, a servidor(a) utiliza-se apenas como meio de
prova a utilização do anexo III, de modo que a validação de tais anos restará questionável.
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Não estamos a tratar um ano específico, mas sim 03 (três) anos consecutivos, de docência na
escola de maior porte do Município, onde não existe dificuldades para a apresentação de prova
documental.
Diversos outros servidor(a)es, apresentaram na oportunidade de inscrição, diários, lista de
frequência, livro de ponto, que comprovam a docência na Escola Aurino Nery nos anos de 2002
a 2004, o que demonstra que a servidor(a), poderia de igual forma apresentar tais documentos.
Não se está a duvidar das informações prestadas pelas testemunhas, mas sim, por critério de
equidade, assim como se aplicou a outros servidores, em idêntica situação, não se validando a
comprovação de anos, tendo por parâmetro exclusivo a utilização do anexo III.
O servidor(a) não apresentou sequer justificativa, para esclarecer a ausência mínima de
documentos no período de 03 (três) anos consecutivos, o que poderia ter sido feito no Anexo I,
no campo das informações complementares, de modo que estes anos não poderão ser validados
para fins de rateio.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
Reprise-se é incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos
anos de 2002 a 2004, já que, diversos outros servidor(a)es, em suas respectivas inscrições, que
também atuaram na Escola Aurino Nery, no mesmo período, fizeram juntada de diário de classe,
ficha de frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos
relacionados a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002
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a 2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

GILMARA ARAUJO SOUZA
O servidor(a) GILMARA ARAUJO SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que exerceu a função de servidor(a) efetivo com data de admissão em 08/03/1999, tendo
trabalhado no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1999 a 2004.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1999 a 2001 no
CEA e de 2002 a 2004 na Escola Aurino Nery Souza.
A servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “Não foi
encontrado o contracheque”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 377, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
O servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, para a
descrição de suas atividades e local de trabalho, nos anos de 1999 a 2004, sendo o anexo
subscrito pelas testemunhas Gilmara Santos Gomes e Silvinho Souza Nascimento.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 a 2001, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a), havendo
ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, nas respectivas unidades de
ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação,
para fins de comprovação.
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No entanto, em relação aos anos de 2002 a 2004, a servidor(a) utiliza-se apenas como meio de
prova a utilização do anexo III, de modo que a validação de tais anos restará questionável.
Não estamos a tratar um ano específico, mas sim 03 (três) anos consecutivos, de docência na
escola de maior porte do Município, onde não existe dificuldades para a apresentação de prova
documental.
Diversos outros servidores, apresentaram na oportunidade de inscrição, diários, lista de
frequência, livro de ponto, que comprovam a docência na Escola Aurino Nery nos anos de 2002
a 2004, o que demonstra que a servidor(a), poderia de igual forma apresentar tais documentos.
Não se está a duvidar das informações prestadas pelas testemunhas, mas sim, por critério de
equidade, assim como se aplicou a outros servidores(a)es, em idêntica situação, não se
validando a comprovação de anos, tendo por parâmetro exclusivo a utilização do anexo III.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
O servidor(a) não apresentou sequer justificativa, para esclarecer a ausência mínima de
documentos no período de 03 (três) anos consecutivos, o que poderia ter sido feito no Anexo I,
no campo das informações complementares, de modo que estes anos não poderão ser validados
para fins de rateio.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
Reprise-se é incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos
anos de 2002 a 2004, já que, diversos outros servidor(a)es, em suas respectivas inscrições, que
também atuaram na Escola Aurino Nery, no mesmo período, fizeram juntada de diário de classe,
ficha de frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos
relacionados a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002
a 2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

GENI SANTOS SOUZA
O servidor(a) GENI SANTOS SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1999 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante a maior parte do período sempre laborou em sala de aula,
tendo exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência nos
anos de 2005 e 2006, quando atuou como Vice Diretora.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: nos anos de 1999
a 2002 na Escola Aurino Nery Souza, 2003 e 2004 no CEA e por fim nos anos de 2005 e 2006 no
Francisco Pedro.
O servidor(a) em sua ficha de inscrição, quando do preenchimento do item 06, atestou que no
ano de 1999 atuou como bibliotecária, estando, portanto, fora da sala de aula.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “Em 1999
orientava os alunos a fazerem suas pesquisas na sala de leitura. Em 2000 ajudava os alunos a
responderem as atividades propostas pela professora regente e reforçava os assuntos que
tinham dificuldade. E por ser aluno de várias turmas eu não tinha um diário. Era anotado no
caderno”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 338, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2005, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
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Na documentação apresenta pelo servidor(a) há a indicação da disciplina lecionada, serie, turma
e turno, nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto,
totalmente valida tal documentação, para fins de comprovação.
Para comprovar a atividade no ano de 1999 e 2000, na Escola Aurino Nery Souza, a servidor(a)
fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas
testemunhas Niralda Santos Muniz e Jocilma Oliveira Batista.
No tocante ao ano de 1999 o mesmo não deverá ser validado para fins de rateio, já que a próprio
servidor(a) atesta que não atuou em sala de aula, não podendo as atividades como bibliotecária
serem aceitas sob pena de violação a regra da Lei 397/2020. Explico: no ano de 1999 a
servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do
procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
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Conforme pode-se observar, as atividades como bibliotecária não se enquadram nas hipóteses
legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2005 e 2006 não
poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Quanto ao ano de 2000, o mesmo de igual forma não poderá ser validado, visto que não foram
apresentados elementos mínimos de comprovação de atividade em efetiva regência.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
É incompreensível a ausência total de documentos, relacionados aos anos de 2000, já que,
diversos outros servidor(a)es, em suas respectivas inscrições, que também atuaram na Escola
Aurino Nery, no mesmo período, fizeram juntada de diário de classe, ficha de frequência e livro
de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos relacionados a esse período e
a unidade de ensino para fins de comprovação.
Não se está a duvidar das informações prestadas pelas testemunhas, mas sim, por critério de
equidade, assim como se aplicou a outros servidores, em idêntica situação, não se validando a
comprovação de anos, tendo por parâmetro exclusivo a utilização do anexo III.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
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Para comprovar a atividade nos anos de 2001 a 2004, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, além de comprovante de comparecimento
e livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a) há a indicação da disciplina lecionada, serie, turma
e turno, nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto,
totalmente valida tal documentação, para fins de comprovação
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
O servidor(a) fez juntada do decreto 037/2005, que nomeou a mesma para o cargo de vice
diretora da Escola Francisco Pedro, restando inequívoca a prova.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos 1999 e
2000, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além
do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 05 (cinco) anos, especificamente os anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e
2006.

GENILDA QUEIROZ DE MENEZES
O servidor(a) GENILDA QUEIROZ DE MENEZES quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery, 1999 na Escola Rural, 2000 a 2002 na Escola Aurino Nery, 2003 e 2004 no CEA, e
por fim nos anos de 2005 e 2006 no Aurino Nery.
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O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “No ano de 1998,
2000, 2001 e 2002, trabalhou na escola Aurino Nery e não encontrou a caderneta, apenas o livro
de ponto. No ano de 1999 trabalhou com a professora Edileuza, nessa época apenas uma
professora assinava a caderneta. Segue em anexo o livro de ponto”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 332, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo totalmente
valida tal documentação, além de se valer do preenchimento do anexo III, com a subscrição das
testemunhas Cintia Silva Santos e Zaira Dias dos Santos Silva.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo totalmente
valida tal documentação.
Na documentação apresenta pelo servidor(a) há a indicação da disciplina lecionada, serie, turma
e turno, nas respectivas unidades de ensino indicadas no Anexo I do Edital, sendo, portanto,
totalmente valida tal documentação, para fins de comprovação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2000 a 2002, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação, além de se valer do preenchimento do anexo III, com a
subscrição das testemunhas Edileuza Nascimento Lima e Cassia Maria Santos Machado.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2004, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe, comprovante de comparecimento e livro
de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2005 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, além
de se valer do preenchimento do anexo III, com a subscrição das testemunhas Silvinho Souza
Nascimento e Ednaldo Alves Pereira.
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Percebe-se que a referido servidor(a) fez uso em excesso no Anexo III, porem em todas as vezes
em que há a utilização da declaração de vínculo e atividade foi apresentado documentação
complementar, de modo que a validação destes anos não restou apenas comprovado pelas
declarações, mas também por prova documental, com ressalva dos anos de 2005 e 2006.
Isto porque, em análise aprofundada dos fatos, e pela análise dos documentos acostados pela
própria servidora, apurou-se que de fato nos de 2005 e 2006, a servidora manteve-se lotada na
Escola Aurino Nery, contudo, em atividade estranha a docência, tendo atuado junto a secretaria
da unidade escolar.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidora não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são
autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
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Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria de unidade de ensino não se
enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os
anos de 2005 e 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos da servidora.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Quanto aos demais anos, o servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto
probatório farto, que comprova de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza
a validar os anos requeridos em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004.

GERUSA VANDERLEIA SOUZA DOS SANTOS
O servidor(a) GERUSA VANDERLEIA SOUZA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I
do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 16/11/1993, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2001 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2002 na Escola
Aurino Nery, 2003 e 2004 no CEA, e por fim nos anos de 2005 e 20006 no Aurino Nery e CEA,
respectivamente.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 145, contracheques, listra de frequência e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2002 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação, uma vez considerados as informações e dados nele
contidos, com referência ao nome da servidor(a), com indicativo de data das aulas e conteúdo
programático.
Contudo, em relação à docência no ano de 2001, em que pese a indicação na inscrição com a
marcação do referido ano, não consta nos documentos colacionados aos autos, sequer uma
página que faça menção à docência no ano de 2001, de modo que tal ano não poderá ser
validado para fins de rateio.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 2001,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 05 (cinco) anos, especificamente os anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

HILDA CERQUERIA DE OLIVEIRA EÇA
O servidor(a) HILDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA EÇA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/2003, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2003 na Escola
Professora Biza, 2004 no CEA, 2005 e 2006 na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 482, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Os diários de classe acostados apontam as datas das aulas, assunto da aula e contém a rubrica
do professor inscrito.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de comparecimento e livro de ponto e diário
de classe, sendo totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

IDAZIO PRAZERES DA SILVA
O servidor(a) IDAZIO PRAZERES DA SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 24/04/1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2000.
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Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1997 a 2000 no
CEA.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 180, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997 a 2000, o servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo
acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Maria Benta Sueli
Tomaz dos Santos e Patrícia Ribeiro Alves.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe, sendo totalmente valida tal
documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe, sendo questionável tal
documentação.
Isto porque, o diário de classe acostado a inscrição indica o nome de terceiros e não consta o
nome do servidor(a), não sendo apresentado justificativa para tal fato, de modo que o ano de
1998 não poderá ser validado para fins de rateio.
Para comprovar a atividade no ano de 1999, junto unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe, sendo totalmente valida tal
documentação.
No tocante ano letivo de 2000, em que pese ser assinalado na inscrição, não consta nenhum
documento que indique o exercício da docência no referido exercício, de modo que de igual
forma ao ano de 1998, este ano não pode ser validado.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
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Incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de
1998 e 2000, já que, diversos outros servidor(a)es, em suas respectivas inscrições, que também
atuaram na Escola CEA, no mesmo período, fizeram juntada de diário de classe, ficha de
frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos relacionados
a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, apenas nos anos de 1997 e
1999, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além
do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 02 (quatro) anos, especificamente os anos de 1997 e 1999.

IRAILDA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
O servidor(a) IRAILDA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 19/02/1996, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 2004 a 2006 na
Escola Francisco Pedro.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1997
fui exonerado sem justa causa, pelo prefeito da época. Entrei com ação judicial e ganhei a causa,
retornando ao trabalho em 2004, com todos os direitos garantidos”.
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 220, contracheques, CTPS, listra de frequência, diário de classe e demais
documentos.
O servidor(a) acostou ainda o termo de reintegração de n 16/2004, datado de 05 de janeiro de
2004.
Para comprovar a atividade nos anos de 2004, 2005 e 2006, junto a unidade de ensino indicada
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação.
Entendo ser desnecessário explanações sobre o não reconhecimento, para fins de rateio, do
período em que o servidor(a) manteve afastado, vez que o próprio em seu requerimento, não
sinalizou os anos em que se manteve afastado.
Ainda assim, é valido fazer alguns apontamentos, a fim de esclarecer que ao servidor(a)
reintegrado, não há direito para percepção do rateio, nos anos em que manteve afastado da
docência.
Isto porque, os valores do precatório do FUNDEF, correspondem a diferença do período entre
os anos de 1997 a 2006, de modo que, pela lógica, somente deve ser garantido o pagamento ao
servidor(a) que efetivamente estava em atividade nesse período.
No entanto, o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo a resta
prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de direito ao
rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor manteve-se afastado de suas atividades
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Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor(a) nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada
ao período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).
O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do
servidor(a), que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
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Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

IVANA MARIA LEITE RAMOS
O servidor(a) IVANA MARIA LEITE RAMOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2002.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou na seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Aurino Nery, 2000 no CEA, 2001 e 2002 novamente na Escola Aurino Nery e a partir de
2003 manteve em gozo de benefício previdenciário, junto ao INSS.
Quando do preenchimento de sua ficha de inscrição, a próprio servidor(a) atesta que no ano de
2000 manteve fora da sala de aula e em exercício de atividades estranhas à docência, já que
nesse período, exerceu a atividade de auxiliar de secretaria.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 342, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
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Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 1999, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação.
No tocante ao ano 2000, tal exercício não poderá ser validado, conforme reconhece a próprio
servidor(a). Explico:
Em relação especificamente ao ano de 2000, inexistem razões que justifique a inclusão do
exercício para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF, uma vez que neste ano a
servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do
procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como auxiliar de secretaria não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano 2000 não
pode ser incluso no quantitativo de anos do servidor(a).
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Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano 2000, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que seria
garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 e 2002, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, apenas nos anos de 1998, 1999,
2001 e 2002, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2001 e 2002.

IZABEL ALVES DE SANTANA
O servidor(a) IZABEL ALVES DE SANTANA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 16/11/1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou durante todo o período indicado na
Escola Eloí José de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 146, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante de diário de classe e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) conseguiu fazer prova documental em todos os anos trabalhados. Na
documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a)
requerente, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola
indicada no anexo I, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, apenas nos anos de 1998, 1999,
2001 e 2002, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JAILMA PIRES DOS SANTOS
O servidor(a) JAILMA PIRES DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que era servidor(a) efetivo com data de admissão em 01/03/1984, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 no CEA, 1998
não foi informado, 1999 na Escola Aurino Nery, 2000 a 2002 na Escola Rural de Apuarema, 2003
não foi informado, 2004 na Escola Rural de Apuarema, 2005 e 2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “Ano de 2004
trabalhei na professora Biza”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Ficha
funcional de admissão, cópia da CTPS, Declaração de tempo de contribuição, contracheques,
listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de comprovante e livro de ponto, sendo totalmente valida tal
documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada
declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Edleuza Nascimento Lima e
Andreia Karla Amorim Nunes, além de fazer juntada de relação de frequência.
No tocante específico ao ano de 1998, resta contraditório as informações prestadas pela
servidora, a qual em sua inscrição nas sabe informar o local trabalhado no ano letivo de 1998,
mas se vale de declaração do anexo III, para supostamente comprovar o vínculo.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
Dessa forma, diante das contradições e levando-se em conta que a servidora não fez juntada
de quaisquer outros documentos que comprovem a docência em sala de aula no mencionado
ano, não há condições mínimas para se validar tal período.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
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Para comprovar a atividade no ano de 1999 a 2002, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de comprovante e livro de ponto, sendo totalmente valida tal
documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 2003, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada
declaração de vínculo e atividade, subscrito pela testemunha Telma Felipe Lima, além de fazer
juntada de relação de frequência.
Para comprovar a atividade no ano de 2005 e 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
A servidor(a) conseguiu fazer prova documental em todos os anos trabalhados. Na
documentação apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são
subscritos por diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a)
requerente, havendo ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola
indicada no anexo I, sendo, portanto, totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1997, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

JAIRA DIAS DOS SANTOS
O servidor(a) JAIRA DIAS DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
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Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 e 2004 na
Escola Francisco Pedro e nos anos de 2005 e 2006 na Escola Aurino Nery Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição). , quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 487, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JANEIDE SOARES ANGELO
O servidor(a) JANEIDE SOARES ANGELO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02/03/1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
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Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
No entanto, quando do preenchimento do item 06 do Anexo I, indica a servidor(a) que nos anos
de 1999 e 2000, exerceu atividade fora da sala de aula, oportunidade em que prestou serviços
na Secretaria Municipal de Educação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery, 1999 e 2000 fora da sala de aula em atividade na SEMEC, 2001 e 2002 novamente
na Escola Aurino Nery, 2003 e 2004 no CEA, 2005 na Escola Olegária Ramos (Zona Rural) e por
fim em 2006 no CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “Nos anos de
1998, 2001 e 2002 não encontrei caderneta, apenas o livro de ponto, segue xerox. Nos anos de
1999 e 2000 fui designada para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 336, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 e 2000, junto a SEMEC, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito apenas por uma
testemunha, a saber: Joziene Calheira Sampaio, acompanhado de documentos que comprovam
a frequência nesse período.
Em relação especificamente aos anos de 1999 e 2000, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos para serem validados para fins de rateio dos valores do precatório do
FUNDEF. Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses
em que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
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contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades estranhas a docência na SEMEC, não se enquadram
nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de
1999 e 2000 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Não ficou esclarecido pela servidor(a) quais eram as atividades de fato executadas nos anos de
1999 e 2000, restando inequívoca apenas a conclusão que a mesma não estava em efetiva
docência, tão pouco encontrava-se nomeada para um dos cargos em comissão previstos na Lei
397/2020, que autorizaram o cômputo do período, motivo pela qual tais anos devem ser
descartados.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 1999 e 2000, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
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No tocante as atividades nos anos de 2001 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, a servidor(a) fez juntada de livro de ponto, diário de classe, comprovantes de frequência, de
modo que a documentação apresentada é totalmente valida
A servidor(a) conseguiu fazer prova documental nos anos de 2001 a 2006. Na documentação
apresenta pela servidor(a), é possível se identificar que os documentos são subscritos por
diversos servidores, onde se pode identificar a assinatura da servidor(a) requerente, havendo
ainda a indicação da disciplina lecionada, serie, turma e turno, na Escola indicada no anexo I,
sendo, portanto, totalmente valida tal documentação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 1999
e 2000, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006.

JEFFERSON DOS SANTOS BARRETO
O servidor(a) JEFFERSON DOS SANTOS BARRETO quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 03.04.1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a maior parte do período laborou em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, nos anos
de 2005 e 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 1999 na
Escola Agton Novaes Souto, 2000 na Escola Daniel Francelino dos Santos, 2001 no Silvino José
Andrade, 2002 a 2004 no CEA, 2005 e 2006 na SEMEC como Coordenador de Merenda.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 233, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2004, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto a SEMEC, o servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito apenas pelas
testemunhas: Nilton Cesar Oliveira dos Santos e Vital Pucino Santos.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos para serem validados para fins de rateio dos valores do precatório do
FUNDEF. Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses
em que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
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Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Observa-se que o cargo de coordenador de merenda, não se enquadra nas hipóteses legais de
dispensa.
Ademais o servidor(a) não fez juntada de quaisquer atos de nomeação, que comprovassem a
regularidade do exercício da nomeação do cargo em comissão.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção de alguns anos,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.

JACI DE ALMEIDA SANTANA
O servidor(a) JACI DE ALMEIDA SANTANA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 08.03.1990, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a maior parte do período laborou em sala de aula, não tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Contudo, quando do preenchimento do item 06 do Anexo I, informou que nos anos de 2004 a
2006 não laborou em efetiva docência em sala de aula.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
141 - Ano - Nº 1886

Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 1998 no
CEA, 1999 na Escola Aurino Nery de Souza, 2000 a 2002 no CEA, 2003 na Escola Aurino Nery de
Souza, 2004 e 2005 na Escola Francisco Pedro, e por fim em na Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 046, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2003, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2004 e 2005, junto a SEMEC, o servidor(a) fez juntada
dos termos de posse de 03/2004 e 04/2005, que indicam que a mesma laborou nesses
respectivos períodos como secretaria.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto a SEMEC, o servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito apenas pelas
testemunhas: Maria das Graças F. dos Santos e Noeli Carlos dos Santos.
Em relação especificamente aos anos de 2004 e 2005, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos para serem validados para fins de rateio dos valores do precatório do
FUNDEF. Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses
em que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
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Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Observa-se que o cargo de coordenador de secretaria de unidade escolar, não se enquadra nas
hipóteses legais de dispensa.
No tocante ao ano letivo de 2006, a servidor(a) indica apenas que atuou como coordenador,
pautando-se exclusivamente em prova documental do Anexo III.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2004 e 2005, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
O servidor(a) não apresentou maiores esclarecimentos sobre seu vínculo no ano de 2006,
apenas relatando que atuou como coordenadora, sem, contudo, fazer juntada de quaisquer
outros documentos comprobatórios.
Em analise apenas das informações prestadas pelo servidor(a) e documentos colacionados aos
autos, inexistem razões que justifique a inclusão do ano de 2006 para serem validados para fins
de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: nos referidos anos a servidor(a) não
atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do procedimento
e pela Lei Municipal 379/2020, ao menos é o que se pode apurar pela análise dos autos.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2004
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a 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003.

JACILÊDA DE ALMEIDA SANTANA DE MELLO
O servidor(a) JACLÊDA SANTANA DE ALMEIDA DE MELLO quando do preenchimento do Anexo I
do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 19.02.1996, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2002 no
CEA, nos anos de 2003 e 2004 no CEA, contudo, sem assinalar o item 02 do Anexo I, 2005 e 2006
na Escola Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 212, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2002, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2005 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
No que diz respeito aos anos de 2003 e 2004, não foi acostado pelo servidor(a), nem ao menos
01 (um) documento que comprovasse atividade em sala de aula nesses anos.
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O servidor(a) não fez juntada de sequer uma lista de frequência ou diário de classe, tão pouco
se utilizou do Anexo III, para comprovar a atividade por meio de testemunha.
Incompreensível é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de 2003 a 2004, já
que, diversos outros servidor(a)es, em suas respectivas inscrições, que também atuaram na CEA,
no mesmo período, fizeram juntada de diário de classe, ficha de frequência e livro de ponto, o
que demonstra a princípio, que existem documentos relacionados a esse período e a unidade
de ensino para fins de comprovação.
Por estas razões, este período não pode ser reconhecido, para fins de rateio.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2003
a 2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2005 e 2006

JENAIR GERALDA ROCHA
O servidor(a) JENAIR GERALDA ROCHA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.03.1981, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 no CEA, 1998
na Escola Professora Biza, 1999 Escola Aurino Nery, 2000 na Escola Vasco Filho, 2001 na Escola
Aurino Nery, 2003 a 2006 no CEA.
Apesar de indicar que trabalhou todos os anos, o servidor(a) não apresentou o local onde teria
laborado no ano de 2002.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 2002
sair de licença maternidade e depois licença prêmio, ao retornar fiquei substituindo os colegas.
Não tenho caderneta e nos livros de ponto não tem minha assinatura”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: contrato de
trabalho, CTPS, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2001, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
No que diz respeito aos anos de 2002, foi acostado o Anexo III, atestando que nesse ano a
servidor(a) estava de licença maternidade e prêmio, sendo a declaração de vínculo subscrita
pelas testemunhas: Elisana Lopes Pereira Santos e Edneide dos Santos Urbano.
No tocante ao ano de 2002, entendo haver total fragilidade da prova apresentada.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
Por ser tratar de período onde foi feito o gozo de licenças, poderia a servidor(a) fazer juntada
do decreto ou portaria de concessão das licenças, ou ao menos acostar folha de pagamento para
comprovar que se manteve vinculada a folha de pagamento dos professores no período.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
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Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2003, 2004, 2005 e 2006.

JAMILI ELIDI SAMPAIO OLIVEIRA LOPES
O servidor(a) JAMILI ELIDI SAMPAIO OLIVEIRA LOPES quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.05.2003, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 e 2004 na
Escola Professora Biza, 2005 e 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 498, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
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no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JERONICE SOARES DOS SANTOS SENA
O servidor(a) JERONICE SOARES DOS SANTOS SENA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Contudo, quando do preenchimento dos itens 06 e 07 do Anexo I, registrou a própria servidor(a)
que esteve fora da sala de aula, nos anos de 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004, tendo nesse período
exercício as seguintes atividades: 1998 e 2000 trabalhou no apoio pedagógico, 2002 e 2003
como coordenador de programas, 2004 novamente no apoio pedagógico.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na SEMEC,
1999 no CEA, 2000 na SEMEC, 2001 no CEA, 2002 a 2004 na SEMEC, 2005 e 2006 na Escola
Municipal Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: cópia do
termo de posse 312, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
O servidor(a) acostou aos autos, declarações subscritas por Nerialva Nery Caetano, Lindionar
Caetano dos Santos Oliveira e Vanilda Amparo Santos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998, 2000 e 2004, em todos eles na SEMEC, a
servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
pelas testemunhas Nerialva Nery Caetano e Lindionar Caetano dos Santos Oliveira.
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Para comprovar a atividade nos anos de 1999, 2001, 2005 e 2006, junto a cada uma unidade de
ensino indicada no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo
totalmente valida tal documentação.
No tocante aos anos de 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004, entendo não haver razões que
justifiquem a validação destes anos para fins de rateio, dada a não comprovação, de que as
atividades desenvolvidas pela servidor(a), nestes anos, junto a SEMEC, enquadravam-se
naquelas previstas no art. 2º da Lei 379/2020, que assim dispõe:
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como apoio pedagógico, não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 1998,
2000, 2002, 2003 e 2004, não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Em que pese a similitude das nomenclaturas, há de se compreender que apoio pedagógico,
diverge de coordenação pedagógico, já que a atribuição de “apoio”, a qual foi indicada pela
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própria servidor(a), nos dá o entendimento que está auxiliava terceiros que de fato exerciam a
coordenação.
Ademais na declaração acostada pela servidor(a), que é subscrita pela servidor(a) Nerialva Nery
Caetano e pela própria servidor(a), há o registro do fato de que a mesma: “ficou à disposição da
SEMEC, exercendo serviço de apoio pedagógico”, sendo registrado em outro trecho: “que em
momento algum fui nomeada para o cargo em comissão e que em visita a SEMEC, para solicitar
livro de ponto a fim de comprovar os registros diários, nada foi encontrado”.
Dessa maneira, em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de
comprovação de vínculo, as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo
de acervo probatório, sob pena de fragilidade da validação do período, não podendo a mera
menção a palavra apoio pedagógico ser enquadrado como o cargo de coordenador, sob pena
de violar até mesmo o critério utilizado para julgamento de casos idênticos de outros servidores.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol
taxativo de hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando
nesse rol contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo
que o reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 1999, 2001, 2005 e 2006.

JOCILMA OLIVEIRA BATISTA
O servidor(a) JOCIMA OLIVEIRA BATISTA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
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Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Aurino Nery, 2001 na Escola Francisco Pedro, 2002 na Escola Aurino Nery, 2003 a 2004
no CEA, 2005 na Escola Aurino Nery, 2006 na Escola CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 2001
trabalhei na escola Francisco Pedro, não foi encontrado nenhuma documentação. Lecionei na
turma do fluxo escolar com a Colega Vanilza Amparo Santos e colega de Escola Maria Cleide
Jesus Melo. No ano de 2005 substitui a professora Elenildes Corrêa na Escola Aurino”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 334, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2000, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
Para comprovar a atividade nos anos de 2002 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação.
No que diz respeito aos anos de 2001, foi acostado o Anexo III, atestando que nesse ano a
servidor(a) estava em sala de aula, sendo a declaração de vínculo subscrita pelas testemunhas:
Vanilda Amparo Santos e Maria Cleide de Jesus Melo.
Além do uso do anexo III, a servidor(a) acostou outras declarações, subscritas por colegas a
época, comprovando os fatos descritos em sua inscrição, de modo a ser possível validar tais
documentos, os quais revestem-se de inequívoca aparência de veracidade.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
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JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
O servidor(a) JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Daniel Francelino Santos, 2001 a 2003 na Escola Valdivino Farias, 2004 a 2006 na Escola
Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 322, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo totalmente valida
tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
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JOAO PAULO DOS SANTOS AMPARO
O servidor(a) JOÃO PAULO DOS SANTOS AMPARO quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.05.2003, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 a 2006 na
Escola Municipal Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 498, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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JOSENI SANTOS CAETANO
O servidor(a) JOSENI SANTOS CAETANO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.07.1988, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2002 a 2005.
Aponta o servidor(a) em determinado período laborou fora da sala de aula. Conforme registro
em seu cadastro de inscrição.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2002 a 2004 no
CEA e em 2005 na Escola Aurino Nery, registrando que não recorda os anos que trabalhou de
1997 a 2001.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: CTPS,
contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2005, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo totalmente valida
tal documentação.
Para comprovar a atividade no ano de 2002, na Escola CEA, o servidor(a) fez uso do Anexo III,
tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Zaira Dias dos
Santos e Aelson Nery Santos, além de fazer juntada de relatório de atividades, que foi subscrito
por 05 (cinco) testemunhas.
Nesse particular, entendo como valida a documentação apresentada para justificar as atividades
especificamente em relação ao ano de 2002, deixando de ser analisado os anos de 1997 a 2001,
já que o próprio servidor(a) atesta que não se recorda onde laborou, tão pouco assinalou tais
anos no Anexo I.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2002, 2003, 2004 e 2005.

JOSINEIA SOUZA RAMOS
O servidor(a) JOSINEIA SOUZA RAMOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 03.05.1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 na Escola
Agton Novaes, 1998 a 2002 na Escola Aurino Nery, 2003 a 2005 no CEA e em 2006 na Escola
Cosme Damião.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 234, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JOSENILDA BRITO BORGES
O servidor(a) JOSENILDA BRITO BORGES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 20.05.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 na Escola
Professora Biza, 2004 no CEA e nos anos de 2005 e 2006 novamente no Biza.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 493, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
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O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JOSELENE CARVALHO SILVA MENEZES
O servidor(a) JOSENILDA BRITO BORGES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.05.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, contudo assinalou
no item 06 do Anexo I, que nos anos de 2005 e 2006 não esteve em efetiva docência em sala de
aula.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 a 2006 na
Escola Padre Vieira.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 486, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2004, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
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totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
No tocante aos anos de 2005 e 2006, a partir de própria informação registrada pelo servidor(a),
no ato de inscrição, e documentos por ela mesma acostados, apurou-se que nos referidos anos
a mesma atuou como secretaria escolar na unidade de ensino Escola Padre Vieira.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria de unidade de ensino não se
enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que
os anos de 2005 e 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
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Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2005
e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, em
parte dos períodos, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 02 (dois) anos, especificamente os anos de 2003 e 2004.

JOZILENE BARRETO RIBEIRO
O servidor(a) JOZILENE BARRETO RIBEIRO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.01.1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2004.
Aponta o servidor(a) que em todos os anos indicados, atuou fora da sala de aula, tendo nos anos
de 1997 a 2003, exercido em todos eles o cargo em comissão de coordenador escolar, em 2004
esteve como secretaria escolar e nos anos de 2005 e 2006 estava lotado na Secretaria de Ação
Social.
Quando do preenchimento dos itens 06 e 07 do Anexo I, registrou a próprio servidor(a) que
esteve fora da sala de aula, nos anos de 1997 a 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2003 na
SEMEC, 2004 no CEA, 2005 e 2006 na Ação Social.
O servidor(a) apresentou informações complementares, quando do preenchimento do Anexo I,
registrando o seguinte: “ informo que exerci a função de coordenadora escolar de alimentação,
entre os anos de 1997 a 2003, laborando minhas atividades concernentes a função, em todas as
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escolas do município, bem como desempenhei outras atividades na secretaria municipal de
educação. Devido a falta de arquivos de registro de frequência, na secretaria de educação não
foi possível a apresentação de documentos comprobatórios, em referência aos anos de 1998,
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, solicitados pelo edital – procedimento administrativo
comprobatório”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: cópia do
termo de posse 34, documentos pessoais, uma lista de frequência datado de 1997 e outro de
2004.
O servidor(a) acostou aos autos, declarações subscritas por Nerialva Nery Caetano, LINDIONAR
Caetano dos Santos Oliveira e Vanilda Amparo Santos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997 a 2004, em todos eles na SEMEC, a servidor(a) fez
uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
Joziene Calheira Sampaio e Lindionar Caetano dos Santos Oliveira.
A condição de servidor(a) pública, concursada para a função de professor(a) restou devidamente
comprovada, motivo pelo qual é passível de analise os documentos acostados pelo servidor(a)
em sua inscrição.
No tocante aos anos de 2004, 2005 e 2006, entendo não haver razões que justifiquem a análise
dos anos, para fins de validação e rateio, dada a não comprovação, de que as atividades
desenvolvidas pela servidor(a), nestes anos, junto a SEMEC e Secretaria de Ação Social,
enquadravam-se naquelas previstas no art. 2º da Lei 379/2020, que assim dispõe:
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
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Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria escolar e como assistente social não
se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo
que os anos de 2004 a 2006, não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2004 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
O imbróglio da questão em análise, relaciona-se aos anos de 1997 a 2003, em que a servidor(a)
declara que atuou como coordenadora escolar, tendo esclarecido em suas informações
complementares, que em verdade tratou-se de uma “coordenação de merenda escolar”.
Em que pese a similitude das nomenclaturas, há de se compreender que coordenador é gênero,
do quais existem várias espécies, a exemplo do cargo de coordenador pedagógico.
A mera menção no ato de inscrição ou a opção de consignar no Anexo I, que a mesma atuou
como coordenadora, não lhe enquadra por automático nas hipóteses elencadas no artigo 2º da
Lei Municipal 379/2020, que autoriza a validação dos anos para fins de rateio.
Conforme pode-se observar, as atividades como coordenadora de merenda escolar, ou apenas
coordenadora escolar não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para
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fins de rateio, o que se tem da leitura do artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, que acima segue
transcrito.
Dessa maneira, em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de
comprovação de vínculo, as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo
de acervo probatório, sob pena de fragilidade da validação do período, não podendo a mera
menção a palavra coordenação ser enquadrado como o cargo de coordenador pedagógico ou
coordenador da APL, que seriam as únicas hipóteses legais em que essa nomenclatura é usada,
nos cargos estranhos à docência, por ventura ocupados entre os anos de 1997 a 2006, que
autorizam o direito ao rateio.
Concluir de forma contraria, seria no mínimo violar até mesmo o critério utilizado para
julgamento de casos idênticos de outros servidores.
Some-se a isso tudo o fato do servidor(a) não ter acostado aos autos, sequer uma única prova,
além do anexo III, que comprovem quaisquer atividades nos anos de 1998 a 2003, o que de igual
modo inviabiliza o reconhecimento do direito de rateio a servidor(a).
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), não são suficientes a se revestirem de total
credibilidade, para comprovar efetivamente a atividade em sala de aula, ou a ausência desta nas
hipóteses legais, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, não deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio, em
nenhum dos anos de 1997 a 2004, que foram os anos requeridos na inscrição.

JUAREZ CARDOSO SANTOS
O servidor(a) JUARES CARDOSO SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
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que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 07.02.1995, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 na
Escola Aurino Nery da Silva, 2001 e 2002 no CEA, 2003 a 2006 novamente na Escola Aurino Nery
da Silva.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 186, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
163 - Ano - Nº 1886

JUCIRLENE SILVA SANTOS
O servidor(a) JUCIRLENE SILVA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 07.02.1995, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2001 na
Escola Ricardo Jose Lopes, 2002 a 2006 na Escola Eloi Jose de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 188, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
164 - Ano - Nº 1886

Apuarema

JUSSIVAN FERNANDES DE LIMA
O servidor(a) JUSSIVAN FERNANDES DE LIMA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 09.06.1995, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou a maior parte em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência apenas no
ano de 2003, sendo esse o único ano em que não esteve em sala de aula, conforme resposta
apresentada ao item 06 do Anexo I, quando do ato de inscrição.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 e 1998 na
Escola Cosme e Damião, 1999 na Escola Olegaria Ramos, 2000 e 2001 no CEA, 2005 na Escola
Francisca Novaes e 2006 no Agton Novaes, deixando de indicar os locais onde laborou nos anos
de 2002 a 2004, apesar de assinalar tais anos, quando do preenchimento do item 02 do Anexo
I.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 198, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2001, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF, no tocante aos
anos de 1997 a 2001.
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Para comprovar a atividade no ano de 2002, o servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada
declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Genilson dos Santos Sena e
Jozilene Barreto Ribeiro, sendo indicado pelo servidor(a), as fls. 01 do referido anexo, que no
ano de 2002, exerceu a função de suporte de merenda escolar junto a Secretaria Municipal de
Educação.
Em relação especificamente ao ano de 2002, inexistem razões que justifique a inclusão dos
exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico:
nos referidos anos o servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são
autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidor(a)es a serem contemplados com
o rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor(a) ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidor(a)es
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidor(a)es.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidor(a)es beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidor(a)es na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a)(a)
aos servidor(a)es admitidos sem concurso público a pelo menos cinco
anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como suporte de merenda escolar (como assinalado
pelo próprio servidor(a) não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação
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para fins de rateio, de modo que os anos de 2002 não poderão ser inclusos no quantitativo de
anos da servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano de 2002, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar a atividade no ano de 2003, o servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada
declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Izabel Alves de Santana e
Delzelita Ferreira Silva, sendo indicado pelo servidor(a), as fls. 01 do referido anexo, que no ano
de 2003, exerceu a função de professor na Escola do Estivado.
Para comprovar a atividade no ano de 2004, o servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada
declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Renato Lima de Souza e
Rosenilda Ilaria de Jesus, sendo indicado pelo servidor(a), as fls. 01 do referido anexo, que no
ano de 2003, exerceu a função de professor na Escola do Serrão
No tocante a comprovação dos vínculos em relação aos anos de 2003 e 2004, entendo ser
possível validar apenas a confirmação do uso de atividade como professor no ano de 2004.
Explico: o próprio servidor(a) em sua inscrição, quando do preenchimento do item 06 e 07 do
Anexo I, indicou expressamente que não atuou em sala de aula no ano de 2003, além de não ter
indicado qual foi a unidade de ensino, o que observa-se pela leitura do item 02 do mesmo anexo.
Dessa forma, revela-se contraditório e confuso, se apontar, por mais de uma vez que não
laborou no ano de 2003, não se recordar onde trabalhou e fazer uso do Anexo III, indicando
que trabalhou como professor.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período, além de contradição nos dados, contradição essa
apontada pelo próprio servidor(a), motivo pelo qual entendo que o ano de 2003 não pode ser
validado para fins de rateio.
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Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos 2002 e
2003, pelas razões acima contidas, tendo quanto aos demais anos sido atendido ao quanto
exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2004, 2005 e 2006.

JOZIENE CALHEIRA SAMPAIO
O servidor(a) JOZIENE CALHEIRA SAMPAIO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.03.1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período nunca laborou em sala de aula, tendo em
todos os anos entre 1997 a 2006, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas
atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 trabalhou
como vice diretora do CEA, 1998 a 2006 como diretora e coordenadora de escolas do campo,
com o registro que apenas no ano de 2001 ainda atuou na Escola CEA em docência, por
determinado período.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “declaro que
durante 10 anos trabalhei na área da educação, na função de professora, vice diretora,
coordenadora e diretora. No ano de 1997 assumi a vice direção no CEA e os demais anos na
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escola do campo, sede da secretaria municipal de educação, lembrando que a diretora do campo
não tem espaço próprio, informo que a SEMEC não possui arquivos de registro e frequência
referente aos anos de 1998 a 2004, o qual impossibilitou a juntada de documentos exigidos no
edital”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 102, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para reforço e comprovação das atividade nos anso de 1997 a 2006, nos respectivos locais
indicados na inscrição, fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade,
subscrito pelas testemunhas Izabel Alves de Santana e LINDIONAR Caetano dos Santos Oliveira,
além de fazer de um relatório circunstanciado de 02 laudas, assinado por 08 (oito) testemunhas,
além da servidor(a).
Para comprovar a atividade no ano de 1997, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, o
servidor(a) fez juntada de decreto de nomeação, datado de 06 de maio de 1997, assinado pelo
prefeito a época, Raul Fernandes de Oliveira.
No que diz respeito especificamente a este ano de 1997, em que pese não está efetivamente
lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de
rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal
379/2020, preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de
incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico.
Para comprovar a atividades nos anos de 1998 e 1999, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, como diretora/coordenador de escola de campo, o servidor(a) fez juntada de
declarações e documentos emitidos pela própria secretaria de educação a época, de modo a
resta comprovado a efetiva atividades nestes anos, como foi indicado pela servidor(a).
Para comprovar a atividade no ano de 2000, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I,
como diretora/coordenador de escola de campo, o servidor(a) fez juntada de decreto de
nomeação, como diretora de escolas de campo núcleo II, datado de 20 de setembro de 2000 e
assinado pelo prefeito e secretário de educação a época, os senhores, Raul Fernandes e Marcos
Antônio, respectivamente.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 e 2002, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, além de atas
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de reunião e declarações expedidas pela SEMEC a época, sendo totalmente valida tal
documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos
apontados na inscrição.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 e 2006, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de controle de presença (modulo II), além
de atas de reunião, controle de frequência, diários de classe e declarações expedidas pela
SEMEC a época, sendo totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
Registro que a servidor(a) juntou farta documentação, e até mesmo o diário de classe dos
professores onde a mesma assinava como coordenadora, para comprovação de cada um dos
anos trabalhados, de modo a não haver qualquer tipo de dúvida em relação a efetiva regência.
No que diz respeito aos anos de 1998 a 2006, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JUCELY RAMOS ALVES CARVALHO
O servidor(a) JUCELY RAMOS ALVES CARVALHO quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.03.2000, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2000 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou sempre atuou em sala de aula.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira com as
abreviações: 1999 EMLL, 2000 CEA, 2001 EMANS, 2002 e 2003 CEA, 2004 a 2006 EMANS.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes moldes: “tenho em anexo
02 termos de posse, de 1996 e 2003, porem no meu contracheque está a data de01.03.2000, foi
quando voltei a trabalhar, pois fui exonerado pelo ex-prefeito Raul e o secretário Raival, na
época. O termo de posse de 1996 está em anexo, com relatório que o processo está em
andamento na justiça”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 481, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 2003 a 2006, junto a cada uma das unidades de ensino
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de livro de ponto e diário de classe, sendo
totalmente valida tal documentação, a qual comprova de forma inconteste a atividade em
efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
Dessa forma, é pacífico a comprovação das atividades que justificam o rateio, ao menos nos
anos de 2003 a 2006.
Passemos agora a análise, minuciosa, aos demais anos, com destaque para os anos de 2000 a
2002, em que a servidor(a) assinalou, quando do preenchimento do Anexo I, no item 02.
O servidor(a) fez a juntada do seu termo de posse de 1996, de nº 223, contudo, assinalou em
sua inscrição, no item 06 do Anexo I, que nos anos de 1997 e 1998 não esteve em efetiva
docência em sala de aula, de modo que não há o que se analisar em relação a estes anos, já que
a própria servidor(a) confessou em sua inscrição que não exerceu atividade de docência que
justificasse a inclusão no rateio, tão pouco informou ou fez prova que nesses anos atuou fora da
sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei
Municipal 379/2020.
Em que pese mencionar em suas informações complementares a existência de processo judicial,
a autora não fez a juntada de quaisquer documentos que comprovem haver o curso de uma
ação judicial, que tem como objeto de decisão, a interrupção do vínculo da mesma com o
município de Apuarema.
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Apenas consta entre os demais documentos complementares, a cópia de um requerimento
administrativo endereçado ao Secretario Iago Barreto Novaes, com data de protocolo em
17/08/2015, em que a servidor(a) requer a alteração de sua carga horaria.
Não consta nos autos, a comprovação de que nos anos de 2000 a 2002, a servidor(a) tenha
atuado no município na condição de servidor(a) efetiva, não tendo sido acostada quaisquer
decisões de reintegração, já que a servidor(a) tinha sido exonerada.
De igual forma não se pode reconhecer efeitos retroativos ao termo de posse de nº 481, que
justifica a servidor(a) fazer jus ao recebimento do rateio nos anos de 2003 a 2006, uma vez que
o próprio termo atesta que a mesma adentrou no serviço público na data indicada no
documento, que é de 02.05.2003.
Assim, apesar da existência de um termo de posse com data pretérita ao ano de 2003, a própria
servidor(a) registrou que foi exonerada e somente retornou ao serviço público em 2003, com o
advento de um novo termo de posse, não havendo, por todas essas razões a comprovação que
nos anos de 2000 a 2002, tenha sido prestado serviço ao município na condição de servidor(a)
efetiva, condição esta que é expressamente previsto na Lei 379/2020 e no edital de inscrição.
Registro ainda que o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo
a resta prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de
direito ao rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor manteve-se afastado de suas atividades.
O servidor(a) sequer se utilizou do Anexo III, para tentar comprovar a atuação na condição de
servidor(a) efetiva, de modo que resta ausente os elementos mínimos para validação dos anos
de 2000 a 2002.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos 2000 a
2002, pelas razões acima contidas, tendo quanto aos demais anos sido atendido ao quanto
exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

LÊDA CRISTIANE SAMPAIO OLIVEIRA
O servidor(a) LÊDA CRISTIANE SAMPAIO OLIVEIRA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.03.1992, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997, 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período indicado laborou em sala de aula, porém
esteve ausente das atividades em sala de aula durante os anos de 1998 a 2003, período que
esteve em gozo de licenças sem vencimento, além de exercer cargo em comissão apenas no ano
de 1997.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 na Escola
Aurino Nery na condição de diretora, 1998 a 2003 em licença sem vencimento, 2004 a 2006 na
Escola Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), apenas fez juntada nesse campo de cópia de cartão de conta junto
ao Banco Caixa Econômica Federal.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 105, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I,
como diretora do CEA, o servidor(a) fez juntada de comprovação de renda, onde resta expresso
o exercício do cargo em comissão e demais documentos, a qual comprova de forma inconteste
a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
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No que diz respeito aos anos de 1997, em que pese não está efetivamente lotada em sala de
aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico: tanto
o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem a
possibilidade de garantia do rateio aos servidor(a)es, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
O servidor(a) fez juntada e uso do Anexo III, descrevendo todos os anos e funções em cada um
dos períodos indicados na inscrição, o qual foi subscrito pelas testemunhas Jeir Benicio de
Nascimento e Silvinho Souza nascimento.
No tocante aos anos de 1998 a 2002, não há o que se apreciar, diante das informações da
próprio servidor(a), que nestes anos não houve atividade, em razão de gozo de licença sem
vencimento.
Para comprovar a atividade no ano de 2004 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, como professora, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de
frequência, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos
apontados na inscrição.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos 1998 a
2003, pelas razões acima contidas, tendo quanto aos demais anos sido atendido ao quanto
exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 1997, 2004, 2005 e 2006.

LEILA BARRETO RIBEIRO DE SOUZA
O servidor(a) LEILA BARRETO RIBEIRO SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 1999.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período indicado laborou em sala de aula.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 e 1998 na
Escola Aurino Nery de Souza, e em 1999 na Escola Professora Biza.
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A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 163, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997 a 1999, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, pelas razões acima contidas,
tendo quanto aos demais anos sido atendido ao quanto exigido no edital que deflagou o
procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1997, 1998 e 1999.

LINDAURA CAMILO SOARES
O servidor(a) LINDAURA CAMILO SOARES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 19.02.1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo em todos
os anos entre 1997 a 2006, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da
efetiva docência.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 na
Escola Agenor Soares, 2001 a 2004 na Escola Professora Biza, 2005 e 2006 no CEA.
O servidor(a) apresentou não informações complementares.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 219, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um dos anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS OLIVEIRA
O servidor(a) LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS OLIVEIRA quando do preenchimento do Anexo
I do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em
sua inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17.02.1994, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
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Quando do preenchimento do Anexo I, a servidor(a) não assinalou os itens 03 e 04, de modo a
aponta se durante o período indicado sempre laborou em sala de aula (tem 03), ou se já exerceu
algum cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência (item 04).
Contudo, quando do preenchimento do item 06 (caso não tenha trabalhado em sala de aula em
todos os anos do FUNDEF – 1997 a 2006 – indicar os anos em que esteve em efetiva docência
na sala de aula), a servidor(a) assinalou os anos de 1997 a 2004.
Registre-se ainda, que ao preencher o item 05 (EM CASO POSITIVO NA PERGUNTA 04, INDICAR
QUAL O CARGO EXERCIDO E O RESPECTIVO ANO TRABALHADO) e 07, do mesmo anexo, a
servidor(a) apontou que nos anos de 1997 a 2004, teria exercido os cargos de Diretora.
Apenas no preenchimento do item 07 (EM CASO NEGATIVO DA PERGUNTA 03, ONDE O
SERVIDOR DECLARA QUE NÃO ESTEVE EM SALA DE AULA EM TODOS OS ANOS DO FUNDEF (1997
A 2006), INDICAR QUAL A FUNÇÃO EXERCIDA FORA DA SALA DE AULA, BEM COMO INDICAR O
ANO EM QUE EXERCEU A FUNÇÃO CONFORME OS ANOS INDICADOS NA RESPOSTA DO
PERGUNTA 06), a servidor(a) indicou que de igual forma no ano de 2006 atuou como diretora.
Quanto aos seus locais de trabalho (item 02 do Anexo I), indicou que laborou da seguinte
maneira: 1997 a 2004 como Diretora da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação).
O servidor(a) apresentou informações complementares, aduzindo o seguinte: “Declaro que
durante 08 anos consecutivos atuei como Diretora Municipal de Educação, e que devido as
inúmeras mudanças de endereço da SEMEC (local onde a diretoria era sediada) muitos arquivos
de registros como livros de pontos e atas sumiram com o tempo. Saliento que eu recebia pelos
60% com os recursos do FUNDEF, conforme folha de pagamento em anexo. A mesma também
informa a função de Diretora, o que me garantia a permanência assim como os demais diretores.
No ano de 2005 sai de licença prêmio e no segundo semestre fui liberada pelo gestor a época
por alguns dias, para acompanhar tratamento de saúde de minha mãe, que se encontrava no
estágio final de seus dias de vida. Em 2006 prestei serviço de suporte pedagógico na escola CEA,
conforme declaração em anexo. Gloria a Deus!”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 149, contracheques de maio de 2020, e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, nos locais indicados na inscrição, a
servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
pelas testemunhas Joziene Calheira Sampaio e Vanilza Amparo de Oliveira, descrevendo que nos
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anos de 1997 a 2004 a servidor(a) requerente era lotado na SEMEC, como Diretora, 2005 como
Professora e 2006 no CEA atuando em suporte pedagógico.
Faz uso novamente do Anexo III, descrevendo que no ano de 2006 a mesma teria atuado no
suporte pedagógico do CEA, sendo a nova declaração de vínculo subscrita pelas testemunhas
Maria Benta Sueli Tomaz dos Santos e Delmice Izabel Fernandes dos Santos.
Junto a declaração atestou novas certidões subscrita pela servidor(a) Maria Benta Sueli Tomaz
dos Santos e Delmice Izabel Fernandes dos Santos, registrando que no ano de 2006, a servidor(a)
LINDIONAR teria trabalhado no CEA, no turno noturno na secretaria da unidade de ensino,
exercendo a função de suporte pedagógico.
Acosta cópia do ofício de solicitação de licença prêmio, conforme narrado em suas informações
complementares e apresenta nota de esclarecimento, aduzindo que nos anos de 1997 a 2004 a
mesma exerceu a função de Diretora de Educação, mantendo-se vinculada a folha do FUNDEF.
Passemos inicialmente a análise dos anos de 1997 a 2004, para fins de reconhecimento do
rateio.
Resta concluso de forma incontroversa, que em todos estes anos, a servidor(a) manteve
afastava da efetiva docência, devendo a análise aqui, apurar se o exercício das atividades fora
da sala de aula, justificam a inclusão desses 08 anos.
Pela análise dos fatos e levando-se em consideração apenas as informações prestadas pelo
servidor(a) em sua inscrição, a mesma não faz jus ao rateio nesse período, por flagrante violação
ao regramento previsto na Lei Municipal 379/2020.
Em relação especificamente aos anos de 1997 a 2004 inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
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Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como simplesmente DIREOTRA, lotada na SEMEC,
não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de
modo que estes 08 (oito) anos, não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos acima apontados, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
O servidor(a) sequer descreveu em sua inscrição qual as funções que desenvolvia como diretora,
não havendo a indicação de quaisquer eras as funções reais e atividades propriamente
desenvolvidas nesse período.
É valido registrar que diversos outros servidores, se valeram da mesma condição, atuante em
cargo de direção lotados na SEMEC, para pleitear a inclusão de anos, tendo a todos eles sido
negado tal pedido, não podendo, no caso da servidor(a) em analise, ser apresentado
entendimento diverso, sob pena de injustiça aos demais servidores.
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O que se tem autorizado para fins de inclusão são os casos de servidores que exerceram o cargo
em comissão de Diretor de Unidade de Ensino, o que diverge por completo da simples arguição
da função de Diretora.
Ademais, até mesmo para fins de reconhecimento, os servidores que atuaram em direção ou
vice direção de unidade de ensino, precisaram fazer a comprovação de atividades, tendo a
grande maioria realizado a juntada da cópia do decreto ou portaria de nomeação para o
exercício do cargo em comissão.
O servidor(a) requerente não fez a juntada de quaisquer atos de nomeação, para fins de
comprovar que o cargo de Diretora integra a estrutura administrativa e que a mesma de fato foi
nomeada para tal cargo.
Repita-se, não está a negar as atividades prestadas pela servidor(a) na área de educação, nos
anos de 1997 a 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que seria
garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade de como simples diretora, de modo que o reconhecimento desses anos, por meio de
uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a segurança jurídica, possibilitando
que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e
atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma interpretação.
Some-se para fins de negativa de tal período, outro fato extremamente importante.
Em que pese as informações prestadas pelo servidor(a), apurou-se em paralelo informações que
conflitam com o quanto aduzido pela servidor(a), havendo a colheita de prova documental que
especificamente nesse mesmo período, a mesma não atuou no local e nas funções indicadas no
ato de inscrição.
Conta nos autos, diversos documentos, datados de anos diversos, compreendidos entre o
intervalo em análise (1997 a 2004), que comprovam que nesse período a servidor(a) ocupava o
cargo de Secretaria Municipal de Educação, e não de simples diretora lotada na SEMEC.
Os documentos acostados, ofícios, atas de reunião, são públicos e subscritos pela próprio
servidor(a) de modo a tornar valida o afastamento da presença de veracidade das informações
prestadas pela servidor(a).
O que de fato importa destacar, é que quer seja na condição de Secretaria Municipal de
Educação, quer seja na função de Diretora da SEMEC, em ambos o cenário o direito não socorre
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a servidor(a), já que ambos os cargos não são comtemplados no art. 2º Da Lei Municipal
379/2020, para que o exercício das atividades estranhas à docência sejam validadas.
Dessa forma, diante do quanto apurado de forma documental, não procedem as alegações na
servidor(a), ao menos no tocante ao ano de 1997 a 2004, motivo pela qual esses anos não
poderão ser contabilizado para fins de rateio, já que os cargos exercidos, não se enquadra nas
hipótese art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, que prevê a
possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão, não constando dentre esses cargo aquele que foi ocupada pela
servidor(a).
No tocante aos anos letivos de 2005 e 2006, também não restou comprovado a ocorrência que
justifique a inclusão desse exercício para fins de rateio.
Recorde-se que a servidor(a) apresentou informações complementares, aduzindo o seguinte:
“(...). No ano de 2005 sai de licença prêmio e no segundo semestre fui liberada pelo gestor a
época por alguns dias, para acompanhar tratamento de saúde de minha mãe, que se encontrava
no estágio final de seus dias de vida. Em 2006 prestei serviço de suporte pedagógico na escola
CEA, conforme declaração em anexo. Gloria a Deus!”.
Em suas informações no ato de inscrição a servidor(a) afirma que no ano de 2005 saiu de licença
prêmio e no segundo semestre foi liberada “por alguns dias”.
Contudo, consta nos autos, outra declaração firmada pela própria servidor(a), onde mesma
atesta que no início do ano letivo de 2005, enviou um requerimento de licença prêmio a
prefeitura, por um período de 03 (três) meses, o qual foi atendido, apresentando na sequencia
informações, que divergem por completo das informações acima transcritas. Vejamos o quanto
especificamente relatado pela servidor(a): “após vencer esse período, minha mãe teve um
problema seríssimo de saúde, e necessitei acompanhá-la em um difícil e árduo tratamento (pois
sou a única filha), foi quando mais uma vez necessitei solicitar prorrogação desse afastamento,
dessa vez licença saúde, e remunerada (conforme consta na folha de pagamento), para
conseguir prestar-lhes os cuidados necessários”.
Há comprovação nos autos, que no ano anterior, a servidor(a) exercia a função de Secretaria
Municipal de Educação, de modo que, quando da assunção de uma nova gestão, a partir de
01.01.2005, a mesma não dispunha de sala de aula, presumindo-se que aguardaria o inicio do
ano letivo para ser lotada em alguma unidade de ensino.
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Ocorre que, conforme atesta a próprio servidor(a), quando do início do ano letivo a mesma saiu
de licença prêmio, não mais retornando para atividades em sala de aula, já que após o término
da licença a mesma foi beneficiada com uma licença saúde, para acompanhar tratamento
médico de sua genitora.
Conforme se pode observar o afastamento não durou apenas “alguns dias”, mas manteve-se
durante todo o ano de 2005, de modo que não restou comprovado nos autos, que no ano de
2005 a servidor(a) tenha estado em sala de aula ao menos 01 (um) dia do calendário escolar.
Assim, poderá para fins de computo, ser levado em consideração o ano de 2005, já que a
servidor(a) não esteve em efetiva regência, tão pouco este no exercício de cargo que autorizasse
a inclusão deste ano.
No tocante ao ano de 2006, a servidor(a) assim como o ano de 2005, manteve-se afastado da
efetiva docência, restando comprovado nos autos que nesse período a mesma trabalhou na
secretaria do CEA, no suporte pedagógico.
Essas informações chegam a ser até divergentes, já que quando do preenchimento do item 07
do anexo I (ficha de inscrição) a servidor(a) relata e indica que no ano de 2006 atuou como
diretora.
No entanto, considerando que a comprovação que consta dos autos é que a mesma teria atuado
no suporte pedagógico, a negativa aqui sinalizada é incidida sob essa condição.
Isto porque, em relação especificamente ao ano de 2006, inexistem razões que justifique a
inclusão do exercício desse ano para fins de validação e rateio dos valores do precatório do
FUNDEF, já que nesse período a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em
que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
Conforme pode-se observar, pela leitura do artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, acima
transcrito, as atividades como suporte pedagógico não se enquadram nas hipóteses legais que
justifiquem a validação para fins de rateio.
Esclareço que atuação indicada pelo servidor(a) diverge por completo da atuação de uma
coordenadora pedagógica de unidade de ensino.
Na condição de suporte, entende-se que a servidor(a) deveria em verdade auxiliar a
coordenadora da unidade, situação está que não lhe iguala a coordenadora, e lhe autorizaria a
mesma inclusão.
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Registo que diversos outros servidores sinalizaram idêntica atuação – como suporte pedagógico
– e tiveram igualmente o direito ao rateio indeferido.
Por fim, é necessário pontuar que a manutenção em folha de pagamento do FUNFEF 60%, no
período de 1997 a 2006, por si só não autoriza a vinculação ao pagamento do precatório.
Isto porque os critérios para fins de validação de cada um dos anos, são objetivos e previstos em
lei municipal, perpassando pela atividade efetivamente prestada e não pela fonte de pagamento
do servidor. Do contrário, se tal justificativa fosse um critério valido, qualquer servidor, na
condição de professor, que nesse período (1997 a 2006) esteve vinculado a folha do FUNDEF
teria direito ao pagamento, ainda que estivesse no exercício de atividades totalmente adversa
a docência e até mesma a área da educação, o que por obvio não se pode aceitar.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), não atendem ao quanto exigido no edital
que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, não deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio, de
quaisquer um dos anos compreendido entre o período de 1997 a 2006.

LINDINALVA DOS SANTOS
O servidor(a) LINDINALVA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo em todos
os anos entre 1997 a 2006, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da
efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 na
Escola Aurino Nery, 2001 no Francisco, 2002 novamente no Aurino, 2003 a 2006 no CEA.
O servidor(a) apresentou não informações complementares.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 329, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
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Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um dos anos trabalhados.
No tocante ao ano específico de 1997, o mesmo não poderá ser validado, tendo em vista que
indica a própria servidora e confirma os documentos acostados a inicial, que sua admissão como
servidora publica é datado do ano de 1998, logo, inexistem razões que justifiquem a inclusão do
ano de 1997 para fins de rateio.
No tocante aos demais anos, o servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto
probatório farto, que comprova de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza
a validar os anos requeridos em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

LENILTON DE SOUZA CORDEIRO
O servidor(a) LENILTON DE SOUZA CORDEIRO quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.07.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo em todos
os anos entre 2003 a 2006, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da
efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 e 2004 na
Escola Municipal Francisco Pedro, 2005 e 2006 na Escola Aurino Nery de Souza.
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O servidor(a) apresentou não informações complementares.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 605, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um dos anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

LESLIE DOS SANTOS BARRETO
O servidor(a) LESLIE DOS SANTOS BARRETO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 03.01.2000, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2000 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período nunca laborou em sala de aula, não tendo
em todos os anos entre 2000 a 2004, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas
atividades da efetiva docência. Contudo, relação aos anos de 2005 e 2006, aponta em sua
inscrição que não atuou em sala de aula, tendo atuado nesses respectivos anos como
supervisora geral, junto a SEMEC.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2000 a 2003 na
CEA, e em 2004 na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 382, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividades nos anos de 2000 a 2004, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um dos anos trabalhados.
Para comprovar a atividades no ano de 2005 e 2006, como supervisora na SEMEC, a servidor(a)
fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas
testemunhas Dailton dos Santos Silva e Marli Silva Almeida, além de livro de ponto e livro de
frequência.
Em que pese a comprovação de atividades nos anos de 2005 e 2006, em atividade desenvolvida
junto a SEMEC, razão não assiste a servidor(a), para justificar o direito a percepção dos rateios
nesses dois últimos anos, pelas razões adiante expostas.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
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como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como supervisora não se enquadram nas hipóteses
legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2005 e 2006 não
poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Não se pode forçar uma interpretação, de caráter extensivo, para entender que em verdade a
supervisora exerce atividade semelhante a uma coordenação.
Todos os cargos previstos no artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, possuem denominação
própria e funções definidas em lei, devendo ser promovido por meio de ato de nomeação, a ser
concretizado por meio da edição de uma portaria ou decreto.
In casu, há vacância em relação a descrição do que viria a ser o desempenho das atividades de
supervisão, não tendo sido apresentado prova documental que comprove que tal cargo integra
a estrutura administrativa da SEMEC, de modo que tais anos não poderão ser validados.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2005
e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 05 (cinco) anos, especificamente os anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

LUZIMAR SOUZA SANTANA
O servidor(a) LUZIMAR SOUZA SANTANA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a maior parte do período laborou em sala de aula, não tendo
em todos os anos entre 1998 a 2000, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas
atividades da efetiva docência.
No entanto, quando do preenchimento do item 06 e 07 do Anexo I, apontou a servidor(a) que
entre os anos de 2001 a 2006 esteve afastada da sala de aula, exercendo em todos estes anos a
função de assistente de secretaria.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
Valdivino Farias, 1999 a 2001 no Colégio Valdivino, 2002 e 2003 na Escola Aurino Nery, 2004 a
2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou não informações complementares.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 345, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, o
servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência neste referido ano.
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Para comprovar a atividade no ano de 1999, na Escola Valdivino Farias Santos, a servidor(a) fez
uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito apenas pela
testemunha Marina Menezes de Queiroz.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período.
A servidor(a) sequer conseguiu uma segunda testemunha para subscrever a declaração de
vínculo, não sendo justificável a validade de 1999, tão somente pela declaração de uma única
testemunha.
Incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de
1999, já que, diversos outros servidores, em suas respectivas inscrições, que também atuaram
na mesma unidade de ensino, no mesmo período, e fizeram juntada de diário de classe, ficha de
frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem documentos relacionados
a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Para comprovar a atividade no ano de 2000, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, o
servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência neste referido ano.
Para comprovar a atividade nos anos de 2001 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, em que declara que atuou como assistente de secretaria, o servidor(a) fez uso do Anexo
III, sendo a declaração subscrita pelas testemunhas Andreia Karla Amorim Nunes e Eliane de
Jesus Pereira dos Santos.
Em relação especificamente aos anos de 2001 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
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Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como assistente de secretaria não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2001
a 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2001 a 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
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sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 1999,
2001 a 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 02 (dois) anos, especificamente os anos de 1998 e 2000.

MARCIA ADRIANA FERNANDES SANTOS
O servidor(a) MARCIA ADRIANA FERNANDES SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.06.1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que durante a todo o período laborou em sala de aula, não tendo em todos
os anos entre 1998 a 2006, exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da
efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 no CEA, 1999
na Escola Aurino Nery, 2000 na Escola Vasco Filho, 2001 a 2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou não informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 358, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, na Escola CEA, a servidor(a) fez uso do Anexo III,
tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Dailma dos
Santos Silva, além de fazer juntada de outros documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
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comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um dos anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

MARCOS HURANGE LOPES SILVA
O servidor(a) MARCOS HURANGE LOPES SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1998 a
2000, tendo assinalado, quando do item, 06 e 07 do Anexo I, esteve fora da sala de aulas entre
os anos de 2001 a 2006, especificando que nesses anos exerceu as seguintes atividades: 2001
como Diretor de Programa, 2002 e 2003 como Gerente, 2004 como Diretor de Programa
novamente, e 2005 e 2006 esteve em licença.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Rural de Apuarema, 2000 no CEA, 2001 na PAT, 2002 e 2003 na Cesta do Povo, 2004 na
Secretaria de saúde e em 2005 e 2006 em Licença.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 2001
eu trabalhei no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). No ano de 2002 a 2003 como
gerente da cesta do povo e no ano de 2004 na Secretaria de saúde”.
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 252, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, na Escola CEA, a servidor(a) fez uso do Anexo III,
tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Dailma dos
Santos Silva, além de fazer juntada de outros documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2000, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
No tocante a todos os demais anos, apesar de assinalado na inscrição, razão não assiste ao
servidor, para fazer jus ao rateio em todos estes anos.
Nos anos de 2001 a 2004 o servidor exerceu atividades totalmente estranhas a docência,
sendo: PAT em 2001, Gerente da Cesta do Povo em 2002 e 2003 e digitador de programas em
2004.
Em relação especificamente aos anos de 2001 a 2004, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
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I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades PAT em 2001, Gerente da Cesta do Povo em 2002 e
2003 e digitador de programas em 2004, não se enquadram nas hipóteses legais que
justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2001 a 2004 não poderão
ser inclusos no quantitativo de anos do servidor.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2001 e 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
No tocante aos anos de 2005 e 2006, há dispensa da análise das atividades nesses anos, já que
o próprio servidor aponta que esteve em licença nesse biênio.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2001
a 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1998, 1999 e 2000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
194 - Ano - Nº 1886

Apuarema

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SOUZA
O servidor(a) MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SOUZA quando do preenchimento do Anexo I
do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2001 a
2004, tendo assinalado, quando do item, 06 e 07 do Anexo I, esteve fora da sala de aulas entre
os anos de 1998 a 2000 e 2005 e 2006, especificando que nesses anos exerceu as seguintes
atividades: 1998 a 2000 como auxiliar de secretaria e nos anos de 2005 e 2006 como Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 em Escola
Rural, 1999 e 2000 no CEA, 2001 na Escola Aurino Nery, 2002 no CEA, 2003 e 2004 novamente
no Aurino Nery e nos anos de 2005 e 2006 na Secretaria Municipal de Assistência Social.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 343, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, na Escola Rural, a servidor(a) fez uso do Anexo III,
tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Vanilda Amparo
Santos e Amildes Santos Amorim Brandão.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 a 2000, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto e lista de frequência, os quais comprovam
apenas o labor nos referidos anos, contudo, em atividade estranha a docência, conforme
registrado pela própria servidor(a) em sua inscrição.
Em relação especificamente aos anos de 1998 a 2000, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
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Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como auxiliar de secretaria não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 1998
a 2000 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 1998 a 2000, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar a atividade nos ano sde 2001 e 2002, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez uso no Anexo III, com declaração de vínculo e atividade subscrita pelas
testemunhas Josineia Souza Ramos e Edineide dos Santos Urbano, além de outros documentos.
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Para comprovar a atividade nos anos de 2003 e 2004, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
No tocante aos anos de 2005 e 2006, razão não assiste a servidor(a) para ter direito ao rateio
pela atividade nestes anos, vez que o exercício do cargo de Secretaria em pasta que diverge até
mesmo da educação, não valida a atividade relacionada ao FUNDEF.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que novamente
justifique a inclusão dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF. Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula,
nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do procedimento e pelo artigo 2º da Lei
Municipal 379/2020.
Conforme pode-se observar, as atividades Secretaria de Assistência Social não se enquadram
nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de
2005 e 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 1998
a 2000 e 2005 e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (três) anos, especificamente os anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

MARIA BENTA SUELI TOMAZ DOS SANTOS
O servidor(a) MARIA BENTA SUELI TOMAZ DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I
do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 14.08.1982, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1997 a
2003, tendo assinalado, quando do item, 06 e 07 do Anexo I, esteve fora da sala de aulas entre
os anos de 2004 a 2006.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 e 1998 na
Escola Aurino Nery, 1999 e 2000 na Escola Rural de Apuarema, 2001 e 2002 na Escola Aurino
Nery, 2003 a 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: CTPS, listra
de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, na Escola Rural, a servidor(a) fez uso do Anexo III,
tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Vanilda Amparo
Santos e Amildes Santos Amorim Brandão.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 2003, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
No tocante aos anos de 2004 a 2006, aponta o próprio servidor(a) que esteve fora da sala de
aula nesses anos, sendo detectado após análise de documentos, que nesse período, a mesma,
apesar de lotada na Escola CEA, trabalhava na secretaria da unidade de ensino.
Em relação especificamente aos anos de 2004 a 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
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como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como auxiliar de secretaria, ou secretaria escolar,
não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de
modo que os anos de 2004 a 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do
servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2004 a 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2004
a 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003.
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MARIA DO CARMO DOS SANTOS
O servidor(a) MARIA DO CARMO DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.01.1992, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1999 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1999 a
2003, tendo assinalado, quando do item, 06 e 07 do Anexo I, esteve fora da sala de aulas entre
os anos de 2004 a 2006, em razão de exercício da direção do Sindicato APLB de Apuarema.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1999 a 2001 na
Escola Aurino Nery de Souza, 2002 na Escola Professora Biza, 2003 no CEA, 2004 a 2006 na APLB
Sindicato.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “nos anos de
2004 a 2006, trabalhei no sindicato APLB – Apuarema”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 35, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
O servidor(a) fez juntada da Portaria 003/2004, que concedeu licença a mesma, para o exercício
de mandato sindical, a qual é datada de 08 de janeiro de 2004 e assinada pelo prefeito a época,
o Sr. Raul Fernandes.
Para comprovar a atividade nos anos de 1999 a 2003, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
No tocante aos anos de 2004 a 2006, apesar de não estar em sala de aula a servidor(a) faz jus
ao recebimento, tendo em vista que nos referidos anos a servidor(a) atuou fora da sala de aula,
nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal
379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
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serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006 exerceram
os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador
Pedagógico de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB,
em consonância com as regras do Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades coordenar ou presidente da APLB, se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2004 a
2006 poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Registre-se ainda, que a servidor(a) ainda fez juntada de atas de reunião, a fim de comprovar o
efetivo exercício do mandato sindical.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, ou o afastamento desta nas
hipóteses garantidas em lei, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o
procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 ,2005 e 2006.
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MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTANA
O servidor(a) MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTANA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2000, além dos anos de 2002 e
2003.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1998 a
2000, e 2002 e 2003, tendo assinalado, quando do item, 06 e 07 do Anexo I, esteve fora da sala
de aulas entre os anos de 2002 e 2003.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Valdivino, 2002 e 2003 na Escola CEA.
No tocante ao ano de 2001 o mesmo não foi assinalado, tão pouco foi apontado em qual unidade
de ensino a servidor(a) teria prestado serviço, de modo que o referido ano em nada será
contabilizado.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 344, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividades nos ano de 1998 a 2000, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O ano de 2001, conforme acima já sinalizado, em nada será contabilizado, uma vez que o próprio
servidor(a) não reivindica ter laborado nesse exato exercício.
Para comprovar a atividade nos anos de 2002 a 2003, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto e frequência, os quais não comprovam de
forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
Após análise mais aprofundada, apurou-se que nos referidos anos, apesar de lotada na Escola
CEA, a servidor(a) não atuou em sala de aula, mas sim perante a Secretaria da Escola.
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Em relação especificamente aos anos de 2002 e 2003, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como auxiliar de secretaria, ou secretaria escolar,
não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de
modo que os anos de 2002 e 2003 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do
servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2002 e 2003, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
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reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002
e 2003, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1998, 1999 e 2000.

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS
O servidor(a) MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS quando do preenchimento do
Anexo I do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou
em sua inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 17.02.1994, tendo
trabalhado no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2004 a 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2004 no CEA, 2005
e 2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 162, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2004 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
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A servidor(a) fez juntada de termo de reintegração, de nº 02/2004, provando, que apesar de
possuir data de posse em 1994, a mesma foi afastada do servidor, em data não especificada e
não apurada pelos documentos dos autos, vindo a ser reintegrada em 05.01.2004.
Registro ainda que o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo
a resta prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de
direito ao rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor se manteve afastado de suas atividades.
Ainda que tal documento viesse a ser apresentado, entendo que razão não assiste a servidor(a)
para ter direito ao rateio nos anos pretéritos a sua reintegração, posicionamento este fixado em
jurisprudência do STF e STJ.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada ao
período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
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configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).
O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do servidor,
que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.
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MARIA JOSÉ AMANCIO DOS SANTOS
O servidor(a) MARIA JOSÉ AMANCIO DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 11.12.1996, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2004 a
2006, nunca tendo ocupado cargo em comissão.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2004 a 2006 na
Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1997
foi exonerada pelo prefeito da época, sem causa. Entrei com a ação judicial e ganhei a causa,
retornando em 2004, com todos os direitos garantidos”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 236 e termo de reintegração 007/2004, listra de frequência, diário de classe,
contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2004 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
A servidor(a) fez juntada de termo de reintegração, de nº 07/2004, provando, que apesar de
possuir data de posse em 1996, a mesma foi afastada do servidor, em data não especificada e
não apurada pelos documentos dos autos, vindo a ser reintegrada em 05.01.2004.
Registro ainda que o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo
a resta prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de
direito ao rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
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Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor se manteve afastado de suas atividades.
Ainda que tal documento viesse a ser apresentado, entendo que razão não assiste a servidor(a)
para ter direito ao rateio nos anos pretéritos a sua reintegração, posicionamento este fixado em
jurisprudência do STF e STJ.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada ao
período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
208 - Ano - Nº 1886

Apuarema
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).

O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do servidor,
que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.63
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

MARIA LUCIA DOS SANTOS
O servidor(a) MARIA LUCIA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 17.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas em todos os anos indicados na
inscrição.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 no CEA, 1998
a 2002 na Escola Aurino Nery Souza, 2003 no CEA, 2004 a 2006 na Escola Francisco Pedro.
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No tocante ao ano de 2001 o mesmo não foi assinalado, tão pouco foi apontado em qual unidade
de ensino a servidor(a) teria prestado serviço, de modo que o referido ano em nada será
contabilizado.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 159, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997 a 20006 junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados,
contudo, nem em todos na condição de efetivo exercício. Explico:
Da análise dos documentos acostados pelo próprio servidor(a), é possível diagnosticar que entre
os aos de 1998 a 2000, a mesma, apesar de lotada na Escola CEA, trabalhou na Secretaria da
unidade de ensino, como consta no próprio livro de ponto acostado.
E por essa razão, em relação especificamente aos anos de 1998 a 2000, inexistem razões que
justifique a inclusão dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF. Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula,
nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal
379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
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como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como auxiliar de secretaria, ou secretaria escolar,
não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de
modo que os anos de 1998 a 2000 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do
servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 1998 a 2000, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 1998
a 2000, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1997, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006.
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MARIA CELIA DE JESUS
O servidor(a) MARIA CELIA DE JESUS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivado com data de admissão em 17.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas em todos os anos indicados na
inscrição, nunca tendo exercido cargo em comissão ou outras atividades estranhas a educação
e à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2001 na
Escola Aurino Nery Souza, 2002 na Escola Rural de Apuarema, 2003 e 2004 no CEA, 2005 e 2006
na Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 152, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividades nos anos de 1997 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
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Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

MARIA CLEIDE DE JESUS MELO
O servidor(a) MARIA CLEIDE DE JESUS MELO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas em todos os anos indicados na
inscrição, nunca tendo exercido cargo em comissão ou outras atividades estranhas a educação
e à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Agton Novaes, 2000 na Escola Aurino Nery, 2001 na Escola Francisco Pedro, 2002 e 2003
na Escola Professora Biza, 2004 a 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 318, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006 junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

MARIA RITA ALVES FERNANDES
O servidor(a) MARIA RITA ALVES FERNANDES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 17.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2004 a
2006, nunca tendo ocupado cargo em comissão ou outras atividades estranhas a educação e à
docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2004 a 2006 na
Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1997
foi exonerada pelo prefeito da época, sem causa. Entrei com a ação judicial e ganhei a causa,
retornando em 2004, com todos os direitos garantidos”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 157 e termo de reintegração 006/2004, listra de frequência, diário de classe,
contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 2004 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
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A servidor(a) fez juntada de termo de reintegração, de nº 06/2004, provando, que apesar de
possuir data de posse em 1996, a mesma foi afastada do servidor, em data não especificada e
não apurada pelos documentos dos autos, vindo a ser reintegrada em 05.01.2004.
Registro ainda que o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo
a resta prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de
direito ao rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor se manteve afastado de suas atividades.
Ainda que tal documento viesse a ser apresentado, entendo que razão não assiste a servidor(a)
para ter direito ao rateio nos anos pretéritos a sua reintegração, posicionamento este fixado em
jurisprudência do STF e STJ.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada ao
período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
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configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).
O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do servidor,
que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.63
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.
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MARLI SILVA ALMEIDA
O servidor(a) MARLI SILVA ALMEIDA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivado com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1998 a 2003 e em
2006, uma vez que exerceu cargo em comissão nos anos de 2004 e 2005, conforme assinado no
item 06 do Anexo I.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2002 no
CEA, 2003, 2004 na Escola Aurino Nery de Souza e como coordenadora pedagógica, 2005 na
SEMEC, em 2006 novamente na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “Atuei como
secretaria municipal de educação no ano de 2005 durante os meses de janeiro a outubro,
conforme exoneração em outubro, retornei para a sala de aula na escola municipal Aurino Nery
Souza neste mesmo mês. Como encontrei os documentos na escola, apresentando a declaração
de vínculo e atividade assinada por duas testemunhas. No ano de 2004 atuei como coordenadora
pedagógica na escola municipal Aurino Ney Souza, para com comprovar, apresento cópia da
caderneta assinada por mim e uma declaração atual”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 338, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar a atividades nos anos de 1998 a 2004 junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Para fazer a comprovação do exercício como coordenadora pedagógica no ano de 2004, a
servidor(a) apresentou declaração firmada pelo Diretor da Unidade de ensino, tendo os
documentos elementos de validade, capaz de justificar a inclusão de tal ano para fins de rateio.
Isto porque, no ano de 2004, em que pese não está efetivamente lotada em sala de aula, deve
a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico: tanto o edital
quanto o art. 2º, parágrafo segundo inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem a possibilidade
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de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF, atuaram em
cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
No tocante ao exercício de 2005, consta nos autos a comprovação que a servidora foi nomeada
para o cargo de Secretaria Municipal de Educação em 03.01.2005, conforme decreto 009/2005.
Em relação especificamente ano de 2005, inexistem razões que justifique a inclusão desse
exercício para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: nos referidos anos a
servidora não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do
procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria de educação não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano de 2005 não
poderá ser incluso no quantitativo de anos do servidor(a).
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Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano de 2005, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar a atividade no ano de 2006 junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, o
servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nesse ano indicado, havendo
a comprovação por prova documental nesse ano de 2006.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, e 2006.

MARIANGÊLA GOES PRAZERES DOS SANTOS
O servidor(a) MARIANGÊLA GOES PRAZERES DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo
I do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em
sua inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 27.02.1998, tendo
trabalhado no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2004.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1998 ,1999 e 2004,
uma vez que exerceu cargo em comissão nos anos de 2000 a 2003, conforme assinado no item
06 do Anexo I.
No tocante aos anos de 2005 e 2006, informa a autora que não laborou nesse período, em razão
de está em gozo de auxílio previdenciário.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2001 no
CEA, 2002 na Escola Aurino Nery de Souza, 2003 no CEA e em 2004 na Escola Francisco Pedro.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 357, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 e 1999, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
No tocante aos anos de 2005 e 2006, os mesmos não terão objetos de analise, uma vez que a
mesma servidor(a) informa ter estado afastado das atividades, em razão de benefício
previdenciário, informação esta que foi inclusive documentalmente comprovada nos autos, com
a juntada de extrato do benefício, expedido pelo INSS.
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, não deve a servidor(a), ser reconhecida o direito
desses anos para fins de rateio, já que o gozo de benefício previdenciário não se encontra
elencado no edital ou no art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, como
sendo uma das hipóteses em que há a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que
no período de incidência do FUNDEF, se encontravam fora da sala de aula.
Para comprovar a atividade no ano de 2000 a 2003 junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, na condição de diretora de unidade de ensino, o servidor(a) fez juntada livros de ponto,
e lista de frequência, os quais comprovam de forma inconteste a atividade no cargo em comissão
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Ademais, a servidor(a), para reforçar a comprovação, ainda fez uso do Anexo III, com a
apresentação de atividade de vinculo, nos anos de 2000 a 2003, como diretora do CEA em 2001,
2002 e 2004 e da EMANS em 2003, sendo a declaração subscrita pelas testemunhas Máximo
José Bispo da Cruz e Cassia Maria Santos Machado.
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Por tal razão, em que pese não está efetivamente lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser
reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º,
parágrafo segundo inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem a possibilidade de garantia do
rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão
de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

MARIA NEUZA DOS SANTOS
O servidor(a) NEUZA MARIA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 14.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que apenas laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2004, tendo
ocupado cargo em comissão ou outras atividades estranhas a educação e à docência nos anos
de 2005 e 2006, quando atuou como diretora de unidade de ensino.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2004 no CEA, 2005
e 2006 na Escola Francisco Pedro.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1997
foi exonerada pelo prefeito da época, sem causa. Entrei com a ação judicial e ganhei a causa,
retornando em 2004, com todos os direitos garantidos”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 160 e termo de reintegração 015/2004, listra de frequência, diário de classe,
contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
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Para comprovar a atividade no ano de 2004, junto a unidade de ensino indicadas no Anexo I, o
servidor(a) fez juntada livros de ponto e lista de frequência, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental no ano indicado.
Para comprovar as atividade snos anos de 2005 e 2006, junto a unidade de ensino indicadas no
Anexo I, como diretora da Escola Francisco Pedro, o servidor(a) fez juntada dos termos de posse
01/2005 e 029, os quais comprovam de forma inconteste a posse para atividade como diretora
da referida unidade, como apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova
documental no ano indicado.
Por tal razão, em que pese não está efetivamente lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser
reconhecida o direito desses anos de 2005 e 2006, para fins de rateio. Explico: tanto o edital
quanto o art. 2º, parágrafo segundo inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem a possibilidade
de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF, atuaram em
cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
O servidor(a) fez juntada de termo de reintegração, de nº 015/2004, provando, que apesar de
possuir data de posse em 1996, a mesma foi afastada do servidor, em data não especificada e
não apurada pelos documentos dos autos, vindo a ser reintegrada em 05.01.2004.
Registro ainda que o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo
a resta prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de
direito ao rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor manteve-se afastado de suas atividades.
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Ainda que tal documento viesse a ser apresentado, entendo que razão não assiste a servidor(a)
para ter direito ao rateio nos anos pretéritos a sua reintegração, posicionamento este fixado em
jurisprudência do STF e STJ.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada ao
período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).
O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
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configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do servidor,
que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.63
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

MARILENE DA CRUZ COSTA MOREIRA
O servidor(a) MARILENE DA CRUZ COSTA MOREIRA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 1998 a 2004.
Quando do preenchimento do item 07 do Anexo I, assinalou a servidor(a) que não esteve em
sala de aula nos anos de 2005 e 2006, tendo informado quando do preenchimento do item 05,
que no ano de 2005 exerceu atividade de coordenação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2001 no
CEA, 2002 a 2004 na Escola Francisco Pedro, no ano de 2005 na SEMEC, não tendo apontado o
local de trabalho em que teria prestado atividades no ano de 2006.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes moldes: “Em 2005
coordenei três escolas: centro Educacional de Apuarema, Escola Municipal Francisco Pedro dos
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Santos, ambas fundamental I, também a Escola Municipal Professora Biza. Em 2006 estava de
licença sem remuneração”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 241, listra de frequência, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar as atividades no ano de 1998 e 2004, junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, diários de classe e lista de frequência, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
No tocante ano de 2006, o mesmo não será objeto de análise, uma vez que o servidor(a) informa
ter estado afastado das atividades, em razão de licença sem remuneração.
No que diz respeito ao ano de 2006, não deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses
anos para fins de rateio, já que o gozo de licença sem vencimento não se encontra elencado no
edital ou no art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, como sendo uma
das hipóteses em que há a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de
incidência do FUNDEF, se encontravam fora da sala de aula.
Para comprovar a atividade no ano de 2005 junto a unidade de ensino indicadas no Anexo I, na
condição de coordenadora, o servidor(a) fez juntada livros de ponto, lista de frequência e atas
de reunião, os quais comprovam de forma inconteste a atividade no cargo em comissão nos
neste ano.
Consta nas atas de reuniões, data da época, a descrição que a servidor(a) atuava
especificamente como coordenadora pedagógica, sendo os documentos assinado por diversas
pessoas e pelas autoridades presentes no ato.
Ademais, a servidor(a) para reforçar a comprovação do quanto acima descrito no parágrafo
anterior, ainda fez uso do Anexo III, com a apresentação de atividade de vínculo, no ano de 2005,
como coordenadora pedagógica, sendo a declaração subscrita pelas testemunhas Dilsoneia
Fernandes Sales e Máximo Jose Bispo da Cruz.
Por tal razão, em que pese não está efetivamente lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser
reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º,
parágrafo segundo inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem a possibilidade de garantia do
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rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão
de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005.

MARINES SILVA DOS SANTOS
O servidor(a) MARINES SILVA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 28.04.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2003 a 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 a 2006 na
Escola Agenor Soares.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 499, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 2003 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe e lista de frequência, os quais comprovam
de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo
a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

MARINEIA SOUZA DO NASCIMENTO
O servidor(a) MARINEIA SOUZA DO NASCIMETO quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 19.02.1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas a docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2003 no
CEA, 2004 a 2006 na Escola Municipal Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 207, diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 a 2006 junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
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O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (quatro) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

MÁXIMO JOSÉ BISPO DA CRUZ
O servidor(a) MÁXIMO JOSÉ BISPO DA CRUZ quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Unidade de ensino Valdivino Farias/Serra dos Caetanos, 2000 a 2002 no CEA, 2004 esteve em
permuta na educação na EMANS. 2005 e 2006 na Escola Francisco Pedro.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “No ano de 2004
foi feito um proposta de permuta para a secretaria de educação onde estive prestando serviço
em sala de aula no município de Jequié, e um outro funcionário, não identificado no momento
por falta de documentação, prestou serviço em meu lugar no Município de Apuarema. A
documentação de permuta não foi encontrada na secretaria municipal de educação, mas segue
declaração assinada por testemunhas que comprovam o fato”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
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posse de nº 259, diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2003, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
De igual forma para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto as unidades de
ensino indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro
de ponto, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos
apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos
trabalhados.
Para comprovar a atividade no ano de 2004, na condição de permuta, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
LINDIONAR Caetano dos Santos Oliveira e Aelson Nery Santos.
Contudo, especificamente ao ano de 2004, entendo não haver razões que justifiquem a inclusão
desse exercício, para fins de rateio dos servidores, quanto a verba de precatório do FUNDEF.
Explico:
O próprio servidor esclarece que neste ano, esteve exercendo atividade em outro município,
tendo no mesmo período, terceiros, não identificado, exercendo atividade em seu lugar no
Município de Apuarema.
No entanto, não fora apresentada nenhuma documentação que comprovasse a ocorrência da
permuta, a exemplo do termo de convenio ou permuta, celebrado no ano de 2005, entre os
Município de Jequié e Apuarema.
De igual forma não comprovou o servidor, que quando esteve em exercício no Município de
Jequié, no ano de 2005, o mesmo exerceu a docência, ou atividades relacionadas a educação,
assim como não se comprovou que o servidor cedido, o qual se quer é indicado, exerceu no ao
de 2005 em Apuarema, a atividade de docência, ou que ao menos estava lotado na educação.
Válido esclarecer que não estamos a descredibilizar o ato de cessão entre os servidores, em
diferentes entes da Administração Pública, prática esta que é legal, e comumente utilizada em
diversos municípios, contudo, não trouxe o servidor aos autos, quando da juntada de
documentos em sua inscrição, comprovação das atividades que foram realizadas no ano de 2005
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pelo mesmo, bem como pelo outro servidor envolvido, que foi disponibilizado pelo Município
de Jequié.
Avanço sinalizando, que ainda que fosse comprovada a omissão acima sinalizada, permaneceria
ausente a devida justificativa para inclusão do ano de 2005, nos anos de rateio em que o servidor
faz jus.
Em relação especificamente aos anos de 2004, inexistem razões que justifique a inclusão desse
exercício para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: nos referidos anos a
servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo edital do
procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades na condição de servidor cedido, em cessão ou
permuta com outas entidades e órgãos públicos, não se enquadram nas hipóteses legais que
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justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano de 2004 não poderão ser inclusos
no quantitativo de anos da servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano de 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção apenas do ano de
2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além
do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2005 e 2006.

NATANEL JESUS DE SOUZA
O servidor(a) NATANEL JESUS DE SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 01.03.1984, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2006 na
Escola Esmeraldo.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: CTPS, diário
de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

NEIRIALVA NERY CAETANO
O servidor(a) NEIRIALVA NERY CAETANO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.01.1990, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Contudo, quando do preenchimento dos itens 06 e 07 do Anexo I, a servidor registrou a
informação que esteve fora da sala de aula nos anos de 2001 a 2004, afirmando o seguinte: no
ano de 2001 atuou como coordenadora, 2002 a 2004 como coordenadora pedagógica.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 na
Escola Municipal Aurino Nery de Souza, 2001 na Escola Francisco Pedro, 2002 a 2004 na SEMEC,
2005 e 2006 no CEA.
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O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 137, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 a 2000, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I (EMANS) e nas condições do exercício de cargo em comissão, o servidor(a) fez juntada
de livro de ponto e folhas de frequência, além de outros documentos, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Para comprovar a atividade no ano de 2001, na Escola Francisco Pedro dos Santos, a servidor(a)
fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas
testemunhas Vanilda Amparo Oliveira e Ozineia dos Santos Souza Pereira, sendo registrado no
documento, que nesse período a mesma trabalhou como coordenadora, tendo acostado ainda
declaração, narrando por completo as atividades desenvolvidas, a qual foi certificada pela
servidor(a) Vanilda Amparo Oliveira.
Pelo conjunto probatório, e pela descrição das atividades, entendo haver validade na
comprovação desse período, em que a mesma atuou como coordenadora pedagógica, havendo
legalidade para inclusão no rateio, nos termos do art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei
Municipal 379/2020, que prevê a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no
período de incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou
Coordenador Pedagógico.
Para comprovar as atividades nos anos de 2002 a 2004, na SEMEC, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas
LINDIONAR Caetano dos Santos oliveira e Joziene Calheira Sampaio, sendo registrado no
documento, apenas que a servidor(a) trabalhou na SEMEC, tem contudo, constar no
preenchimento do Anexo III, quais foram as funções desenvolvidas pela servidor(a) no período.
No tocante aos anos de 2002 a 2004 razão não assiste a servidor(a), para que esses anos possam
ser contabilizados.
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O servidor(a) em sua inscrição, e até mesmo fazendo uso do Anexo III, não conseguiu sequer
descrever quais atividades desempenhou nos anos de 2002, 2003 e 2004, restando comprovado
apenas que a mesma se encontrava nesse período lotado na SEMEC.
Contudo, não existe sequer uma prova nos autos, que nos possibilitam compreender, que nesse
período o afastamento da docência, se operou nas hipóteses previstas nos termos do art. 2º,
parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, que dá garantia do rateio aos servidores,
que no período de incidência do FUNDEF.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2002 a 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação de vínculo,
as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo probatório, sob
pena de fragilidade da validação do período, motivo pelo qual tais anos não poderão ser
validados.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Para comprovar a atividade no ano de 2005 e 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I (EMANS) e nas condições do exercício de cargo em comissão, o servidor(a) fez juntada
de livro de ponto e folhas de frequência, além de outros documentos, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002
a 2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2005 e 2006.

NEUZA MARIA PIRES
O servidor(a) NEUZA MARIA PIRES quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivado com data de admissão em 16.11.1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 no CEA, 1998
a 2002 no Escola Municipal Aurino Nery de Souza, 2003 no CEA, e nos anos de 2004 a 2006 na
Escola Francisco Pedro.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 140, diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NILDA FELIX DOS SANTOS
O servidor(a) NILDA FELIX DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 07.02.1995, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 1999 na
Escola Elói José de Souza, 2000 a 2001 na Escola Francisca Novais Souto, 2002 na Escola Rural
de Apuarema, 2003 a 2005 no CEA, 2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 185, CTPS, diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e
demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NILTON CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS
O servidor(a) NILTON CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na unidade
de ensino Olegário Ramos, 1999 e 2000 na Escola Cosme de França, 2001 na Escola Silvino J.
Andrade, 2002 a 2004 na Escola Francisca N. Souto, 2005 e 2006 no CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “no ano de 2001
eu substituí o professor Jeferson dos Santos na escola Silvino Jose de Andrade. No ano de 2002
eu substituí a professora Nubia Novaes Pereira, na Escola Francisco Pereira Santos. No ano de
2003 eu substituí a funcionária Andreia Kaline F. santos na escola Francisca Novaes Souto.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 265, diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Em que pese ter aduzido que atuava em substituição, o servidor logrou êxito ao comprovar o
quanto informado em sua inscrição, de modo a ser possível validar os anos referidos em suas
informações complementares.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

NILTON CESAR BARROS DE CARVALHO
O servidor(a) NILTON CESAR BARROS DE CARVALHO quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 19.02.1996, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF apenas no ano de 1997.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: no único ano
indicado trabalhou na Escola CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 211, diário de classe, livro de ponto, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997 junto no CEA, o servidor(a) fez juntada diários de
classe, lista de frequência e livro de ponto, os quais comprovam de forma inconteste a atividade
em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova
documental em cada um desses anos trabalhados.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula no ano de 1997, para fins de reconhecimento de rateio dos
valores do precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 01 (um) anos, especificamente os anos de 1997.

NUBIA NOVAIS PEREIRA SOUZA
O servidor(a) NUBIA NOVAES PEREIRA SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas e todos os anos trabalhados,
nunca tendo exercido cargo em comissão ou estado em atividades estranhas à docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2002 na
Escola Francisco Pereira, 2003 e 2004 no CEA, 2005 na unidade de ensino Aurino Nery, 2006 no
Francisco Pedro.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 324, diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

NOELI CARLOS DOS SANTOS
O servidor(a) NOELI CARLOS DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 16.11.1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta o servidor(a) que na maior parte dos anos trabalhados, atuou em cargo em comissão,
estando como vice diretora de unidade de ensino, entre os anos de 1997 a 2004, tendo atuado
em sala de aulas apenas nos anos de 2005 e 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2004 na
Escola Aurino Nery de Souza, na condição de vice diretora e nos anos de 2005 e 2006 atuou
como professora na Escola Professora Biza.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “durante o
período de 1997 a 2004 exerci o cargo de vice diretora da Escola Aurino Nery”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 138 diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1999 a 2004, na Escola Aurino Nery de Souza, a servidor(a)
fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas
testemunhas Vagner Brandão da Silva e Amildes Santos Amorim Brandão, além de decretos
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municipais, fazendo a comprovação do exercício do cargo na condição de vice diretora, assinado
pelo prefeito a época, constando carimbo de publicação.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
No que diz respeito aos anos de 1997 a 2004, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 10 (dez) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NIRALDA SANTOS MUNIZ
O servidor(a) NIRALDA SANTOS MUNIZ quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2001 na
Escola Aurino Nery de Souza, 2002 a 2006 no CEA.
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O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 249 diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 e 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Contudo, o ano de 1997 em específico, não poderá ser validado para fins de rateio, por não
atender ao quanto exigido no art. 2º da Lei 379/2020.
Isto porque, conforme indica a própria servidora em sua inscrição, o que é corroborado pelos
documentos acostado a inscrição, a servidora possui data de admissão em 27.02.1998, de
modo que no ano de 1997, a mesma não atuou na condição de servidor(a) efetivo, motivo
pelo qual tal ano não pode ser validado.
Quanto aos demais anos de 1998 a 2006, há total credibilidade nos documentos apresentados
pelo servidor, de modo a se comprovar a efetiva atividade em sala de aula, para fins de
reconhecimento de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

OZINÉIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA
O servidor(a) OZINÉIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
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inscrição, que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que na maior parte dos anos trabalhados, atuou em cargo em comissão,
estando como diretora de unidade de ensino, entre os anos de 2003 e 2004, tendo atuado em
sala de aulas em todos os demais anos restantes.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 no CEA, 1999
a 2002 na Escola Aurino Nery de Souza, 2003 e 2004 no CEA, 2005 e 2006 novamente na Escola
Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “durante os anos
de 2003 e 2004 exerci a função de diretora escolar do centro educacional de Apuarema e
comprovo através de caderneta de professoras, onde assino como diretora”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 257 diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
No que diz respeito aos anos de 1998 a 2004, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, ou a ausência desta nas hipóteses previstas em
lei, o que nos autoriza a validar os anos requeridos em sua inscrição.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

OZIVELDO SILVA SANTOS
O servidor(a) OZIVELDO SILVA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) quando do preenchimento do irem 03 e 04 do anexo I, que não trabalhou
exclusivamente em sala de aula, tendo, quando do preenchimento do item 07 do mesmo anexo,
informado que nos anos de 1999 a 2004, atuou fora da sala de aula, em razão de estar
“conduzindo carro escolar”.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
João F. Pereira Neves, 1999 a 2004 na SEMEC, 2005 na Escola Professora Biza e em 2006 na
Escola CEA.
O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “em 1999 a 2004
exerci a função de condutor de veículo escolar, conduzindo os alunos da região da baixa de areia,
para as escolas de zona urbana. No período de 2005 e 2006, por motivo maior, minha esposa
Eliana Cordeiro Sales, ficou me substituindo na sala de aula, sendo em 2005 na Escola Professora
Biza, em 2006 na CEA”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 320 diário de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
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Para comprovar a atividade no ano de 1998 junto a Escola João Francisco Pereira Neves,
indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe e livro de ponto, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência ao menos especificamente
nesse ano de 1998.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF, apenas no tocante ao exercício de 1998.
Quantos aos demais anos, de 1999 a 2006, apesar de assinalados na inscrição, razão não assiste
ao servidor para fins de recebimento. Explico:
Em relação especificamente aos anos de 1999 a 2004, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
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Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como condutor de veículo não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 1999
a 2004 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 1999 a 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Em verdade em todos estes anos o servidor(a) encontrava-se em desvio de função, não podendo
ser validado qualquer um destes anos, visto que a atividade exercida no período é totalmente
adversa à docência.
De igual maneira ocorre com os anos de 2005 e 2006, onde o próprio servidor atesta em suas
informações complementares, que nesse biênio, por razões não esclarecidas, esteve afastado
da sala de aula, enquanto terceiros exerciam sua função.
Tal conduta além de ser irregular, viola de sobremaneira, o regramento previsto no artigo 2º da
Lei Municipal 379/2020, que garante o direito ao rateio apenas aos professores que estiveram
em efetiva regência, não podendo tal direito ser “terceirizado”.
Já que o servidor não estava em sala de aula, o mesmo não pode fazer jus ao recebimento do
precatório, ainda que tenha permanecido em folha no período, porque o que se esta a
comprovar, além do vínculo funcional é a efetiva regência, atividade esta que é intransferível.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, apenas no tocante ao ano de
1998, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além
do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 01 (um) anos, especificamente os anos de 1998.
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PORCINIO BORGES NETO
O servidor(a) PORCINIO BORGES NETO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 19.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que não laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2004 a 2006,
uma vez que nesse período, conforme apontado no item 02 do Anexo I, o mesmo atuou no Setor
de Comunicação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2004 a 2006 no
Setor de Comunicação.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1997
foi exonerada pelo gestor da época, sem causa. Entrei na justiça e ganhei a causa e retornei em
2004”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 227 e termo de reintegração 005/2004, documentos pessoais e demais
documentos.
Inicialmente passo a análise dos anos em que o servidor manteve em algum tipo de atividade
perante o Município.
Para comprovar as atividades nos anos de 2004 a 2006, como lotado no setor de comunicação,
a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
pelas testemunhas Silvinho Souza Nascimento e Renato Lima de Souza.
Na referida declaração de vínculo, está sendo indicado que nos anos de 2004 a 2006 o servidor
atuou como locutor, junto ao setor de comunicação.
Em relação especificamente aos anos de 2004 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
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Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como LOCUTOR não se enquadram nas hipóteses
legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2004 a 2006 não
poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2004 a 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Adiante passemos a análise de eventual efeito retroativo do termo de reintegração acostado
pelo servidor.
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O servidor(a) fez juntada de termo de reintegração, de nº 05/2004, provando, que apesar de
possuir data de posse em 1996, a mesma foi afastada do servidor, em data não especificada e
não apurada pelos documentos dos autos, vindo a ser reintegrada em 05.01.2004.
No entanto, o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo a resta
prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de direito ao
rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor manteve-se afastado de suas atividades.
Ainda que tal documento viesse a ser apresentado, entendo que razão não assiste a servidor(a)
para ter direito ao rateio nos anos pretéritos a sua reintegração, posicionamento este fixado em
jurisprudência do STF e STJ.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada ao
período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
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configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).
O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do servidor,
que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Pelo exposto, não deverá ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio, de
quaisquer anos, já que nos anos de 2004 a 2006 o mesmo atuou como locutor e nos demais anos
o mesmo não esteve em efetiva regência em sala de aula.
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RAILDA SOUSA DOS ANJOS
O servidor(a) RAILDA SOUSA DOS ANJOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 05.04.1973, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2000.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 na
Escola Padre Vieira.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: CTPS, diário
de classe, livro de ponto, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 e 2000, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Em relação a referido servidor(a), faz-se necessário pontuar breve assentamento acerca de seu
vínculo.
Isto porque chama a atenção a data de admissão indicada pelo servidor(a) em sua ficha de
inscrição, a saber: 05.04.1973.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, dispõe que o direito ao rateio será garantido aos
professores que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos servidores
admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da promulgação da Constituição de
1988, nos termos do art. 19 do ADCT. Vejamos:
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
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I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos
da promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do
ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para
o cargo de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
A servidor(a), por meio de sua CTPS, comprova a condição de servidor(a) que ingressou no
serviço público por estabilidade, tendo direito ao recebimento, porque de igual forma
comprovou que atuou como professora no município de Apuarema nos anos de 1997 a 2000,
através da juntada de diários de classe, onde consta o nome da mesma, seria que lecionou,
turma, grau e ano letivo.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999 a 2000.

RENATO LIMA DE SOUZA
O servidor(a) RENATO LIMA DE SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 19.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2004 a 2006.
Aponta o servidor(a) que não laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2004, uma vez
que nesse período, conforme apontado no item 02 do Anexo I, o mesmo atuou na secretaria de
saúde, estando em sala de aula apenas nos anos de 2005 e 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2004 na Secretaria
Municipal de Saúde, 2005 e 2006 na Escola Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “No ano de 1997
fui exonerado sem justa causa pelo prefeito da época, fui para a justiça e ganhei a causa,
voltando a trabalhar no ano de 2004. Sendo assim voltei em 05.01.1994. as aulas não tinham
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começado fiquei trabalhando na secretaria de saúde – sistema de informação – a mando do
prefeito a época”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 226 e termo de reintegração 013/2004, documentos pessoais e demais
documentos.
Inicialmente passo a análise dos anos em que o servidor manteve em algum tipo de atividade
perante o Município.
Para comprovar a atividade no ano de 2004, onde declara ter atuado com sistema de informação
na Secretaria de Saúde, o servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo
e atividade, subscrito pelas testemunhas Sandro Cesar Lima dos Santos e Elvo Pereira Santos.
Na referida declaração de vínculo, está sendo indicado que no ano de 2004 o servidor atuou
com sistema de informação, junto ao Secretaria de saúde.
Em relação especificamente aos anos de 2004, inexistem razões que justifique a inclusão do
exercício desse ano para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: no referido
ano o servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são autorizados pelo
edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
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desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como sistema de informação não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que o ano de 2004
não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, no ano de 2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento
desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a
segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe, lista de frequência e livro de ponto, os
quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Adiante passemos a análise de eventual efeito retroativo do termo de reintegração acostado
pelo servidor.
O servidor(a) fez juntada de termo de reintegração, de nº 013/2004, provando, que apesar de
possuir data de posse em 1996, a mesma foi afastada do servidor, em data não especificada e
não apurada pelos documentos dos autos, vindo a ser reintegrada em 05.01.2004.
No entanto, o servidor(a) não fez juntada da decisão judicial de reintegração, de modo a resta
prejudicado a análise de eventual direito a verba retroativa, e seu efeito para fins de direito ao
rateio nos anos em que se manteve afastada do serviço.
É inconteste o fator de ter havido uma reintegração ao serviço público, onde certamente se
reconhecer que o desligamento/afastamento do servidor do serviço público operou-se de forma
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irregular, de modo a permitir o reingresso do servidor no quadro de servidores da Prefeitura, o
que pode ter sido resultado de uma decisão liminar ou sentença de mérito.
Coisa totalmente inversa, é deduzir que com a reintegração há obrigatório efeito de condenação
ao pagamento de verba salarial, em modo retroativo, já que para o cumprimento de tal
obrigação, deverá haver expressa condenação judicial nesse sentido.
Nos autos, o servidor não apresentou cópia de quaisquer documentos que nos permitissem
fazer tal análise, motivo pelo qual entendo que não deve haver o reconhecimento de direito ao
rateio nos anos em que o servidor manteve-se afastado de suas atividades.
Ainda que tal documento viesse a ser apresentado, entendo que razão não assiste a servidor(a)
para ter direito ao rateio nos anos pretéritos a sua reintegração, posicionamento este fixado em
jurisprudência do STF e STJ.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 26.2.15, por maioria, em sede de
repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 724347, assentando a tese de
que o servidor nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização relacionada ao
período anterior à investidura no cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo alteração da orientação jurisprudencial do STF, não
reconhece ao candidato aprovado em concurso o direito à indenização pelo tempo em que
aguardou solução judicial sobre sua nomeação.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo
tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação
em concurso público. Afirmou que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública.
O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse
posicionamento (RE 724.347, relator Ministro Marco Aurélio,
relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 13/5/2015). 2. No presente feito, a recorrida foi nomeada
tardiamente para o cargo de cirurgiã-dentista após o
reconhecimento, em mandado de segurança, de ilegalidade
perpetrada pelo Município de Belo Horizonte, que renovou
contratos temporários após a homologação do concurso. 3. A
presente situação não merece solução distinta da adotada pelos
precedentes, pois a circunstância fundamental para arguir-se o
direito à reparação, em todos os casos, não é a necessidade de
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reconhecimento judicial da aprovação no certame, mas sim a
demora na nomeação para o cargo. Assim, a mesma lógica
aplicada nos julgamentos anteriores, acima citados, deve ser
aplicada no feito ora em exame. Precedente. 4. Recurso especial
a que se dá provimento. (REsp 1351310 / MG RECURSO
ESPECIAL
2012/0227671-4
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3ª
REGIÃO,
21/06/2016).
O retardamento da convocação não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração
Pública a justificar uma indenização. Além disso, o pagamento dos salários, na hipótese,
configuraria pagamento sem causa, uma vez que não houve qualquer contrapartida do servidor,
que ainda não se encontrava no exercício do cargo.
Ademais, os supostos vencimentos, pleiteados parte do autor, seriam na verdade, a
contraprestação devida pelo exercício de suas funções, assim, não pode o Município ser
condenado a efetuar o pagamento de diversos meses de serviços, cujas atividades não foram
realizadas, independentemente das razões que impediram o exercício.
Se este não for o melhor entendimento, restaria configurado o enriquecimento ilícito, em
prejuízo ao erário público municipal.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999 a 2000.

ROBERTO SANTOS AMORIM
O servidor(a) ROBERTO SANTOS AMORIM quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 16.11.1993, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2002.
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Aponta o servidor(a) que na maior parte dos anos trabalhados, atuou em cargo em comissão,
estando como diretora de unidade de ensino, entre os anos de 1998 a 2000, tendo atuado em
sala de aulas apenas no ano de 1997.
Quando do preenchimento do item 06 do anexo I, informou que nos anos de 2003 a 2005, apesar
de efetivo, esteve em exercício de atividades estranhas a docência. Informa que nos anos de
2003 a 2005 atuou como agente administrativo, tendo pedido desligamento no ano de 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 no
CEA, 2001 e 2002 na Escola Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: CTPS, livro
de ponto, frequência, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, na CEA, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo
acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Selenildo Lima Souza e
Ednaldo Alves Pereira, além de fazer juntada de relação de frequência.
Para comprovar a atividades nos anos de 1998 a 2000 junto as unidades de ensino indicadas no
Anexo I, na condição de diretor, o servidor(a) fez juntada decreto de exoneração de nº 003/2000
e certificado, atestando que o mesmo exerceu o cargo junto ao CEA, entre 02 de março de 1998
a 03 de abril de 2000.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
No que diz respeito aos anos de 1998 a 2000 em que pese não está efetivamente lotada em sala
de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
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no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Para comprovar as atividades nos anos de 2001 e 2002, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de lista de frequência e livro de ponto, os quais comprovam
de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo
a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 06 (seis) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ROGÉRIA SANTOS FERREIRA
O servidor(a) ROGÉRIA SANTOS FERREIRA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que foi servidor(a) efetivado com data de admissão em 02.03.1999, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1999 a 2004.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: em todos os anos
de 1999 a 2004, trabalhou na escola CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de n 369, livro de ponto, frequência, contracheque, CNIS, documentos pessoais e demais
documentos.
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O servidor(a) não fez uso do Anexo III, não tendo acostada declaração de vínculo e atividade,
subscrito por testemunhas para subsidiar a prova de alguns dos anos indicados na sua inscrição.
Para comprovar as atividades nos anos de 1999 a 2001, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de lista de frequência e diário de classe, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Os diários de classe, em cada um dos respectivos anos de 1999, 2000 e 2001 comprovam o turno
trabalhado, disciplina lecionado e o respectivo local de prestação da docência.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
No que diz respeito aos anos de 2002 a 2004, a mesma sorte não socorre a servidor(a).
Isto porque, apesar de ter assinalado que prestou serviços nesses anos, deixou a servidor(a) de
fazer juntada de quaisquer documentos que comprovassem a efetiva regência nesses anos.
O servidor(a) sequer conseguiu certificar a atividade em sala de aula por meio de prova
testemunhal.
Incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de
2002 a 2004, já que, diversos outros servidores, em suas respectivas inscrições, que também
atuaram na mesma unidade de ensino CEA, no mesmo período, e fizeram juntada de diário de
classe, ficha de frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem
documentos relacionados a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Pelas razões acima, apesar de indicado em sua inscrição que houve atividade em sala de aula
nos anos de 2001 a 2004, tais anos não devem ser validados para fins de rateio, dada a
fragilidade da prova acostada aos autos, ou melhor, dada a ausência total de provas.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

ROSANA CLAUDIA SOUZA NOVAES
O servidor(a) ROSANA CLAUDIA SOUZA NOVAES quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.01.1990, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2001, 2002, 2005 e 2006.
Aponta o servidor(a) que em todos os anos indicados, atuou fora da sala de aula, tendo em todos
os anos atuado como vice diretora de unidade de ensino.
Quando do preenchimento dos itens 06 e 07 do Anexo I, registrou a próprio servidor(a) que
esteve fora da sala de aula, nos anos de 2001, 2002, 2005 e 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2001 e 2002 na
Escola Francisco Pedro, 2005 e 2006 na Escola Professora Biza”.
O servidor(a) apresentou informações complementares, quando do preenchimento do Anexo I,
registrando o seguinte: “venho salientar que por marcação política na gestão de 2013, fui
exonerada como funcionaria publica da prefeitura. Ao dar entrada ao processo, o advogado
pediu documentos que confirmasse o vínculo na mesma, e ao procurar a documentação foi onde
constatei que não tinha nada, até as folhas do livro de posse, tinha sido tirada, mas traves de
outros documentos fui reintegrada, pela juíza Dra. Patrícia Moraes Pereira, comarca de Jequié”.
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios, documentos
pessoais, duas listas de frequência datado de 2005 e 2006.
A servidor(a) acostou aos autos ainda os seguintes documentos: 1. cópia do decreto 055/2018,
em que a mesma foi reintegrada ao serviço público, sendo o documento extraído do diário oficial
da Prefeitura em 27.11.2018/ 2. Cópia da ficha financeira do ano de 2009, que comprova que a
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mesma atuou como vice direitora nesse respeito ano letivo. 3. Anexo III e 4. Dois comprovantes
de frequência, um datado do ano de 2005 e outro do ano de 2006.
Para comprovar as atividades nos anos de 2001 e 2002, em como vice direitora na escola
Francisco Pedro, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e
atividade, subscrito pelas testemunhas Lindinalva dos Santos e Vanilza Amparo Santos.
Em que pese não ter apresentado a cópia do seu termo de posse, a condição de servidor(a)
pública, concursada para a função de professor(a) restou devidamente comprovada, por mio do
termo de reintegração e demais documentos, motivo pelo qual é passível de analise os
documentos acostados pela servidor(a) em sua inscrição.
Em termos de fundamento, é valido registar que a atividade como vice direitora, autorizariam o
direito a computo do rateio nos anos indicados na inscrição, tendo em vista o quanto previsto
no art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, que prevê a possibilidade de
garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF, atuaram em cargo
de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
No tocante aos anos de 2005 e 2006, entendo não haver a possibilidade de reconhecimento do
direito do servidor(a).
A servidor(a) conseguiu fazer a juntada de documentos, onde é possível se identificar apenas
seu nome, os quais correspondem aos anos de 2005 e 2006, contudo, não há nenhuma outra
prova que indique o exercício das atividades como vice direitora.
O anexo III preenchido pelo servidor(a), faz menção apenas aos anos de 2001 e 2002, e em nada
se refere aos anos de 2005 e 2005.
A servidor(a) não trouxe aos autos nenhuma prova que indique o exercício do cargo de vice
diretora nesse período. Não juntou cópia de, portaria ou decreto de nomeação, não se utilizou
do Anexo III, tão pouco juntou quaisquer outras declarações, de quem quer que seja.
Dessa forma, não há a mínima condição de se validar tais anos, uma vez que nenhuma prova foi
apresentada, não sendo crível se permitir computar um ano, em que o servidor inclusive não
esteve em sala de aula, quando o mesmo não foi capaz de trazer aos autos, quaisquer elementos
concretos de prova.
Já em relação aos anos de 2001 e 2002, e igual modo a sorte não assiste a servidor(a). Explico:
há de se considerar que a servidor(a) não conseguiu fazer prova da nomeação para o cargo de
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vice diretora, e não apresentou quaisquer documentos que comprovassem a atividade nos anos
de 2001 e 2002.
O único documento acostado pelo servidor(a) é datado de 2009 e em nada se relaciona aos anos
indicados na inscrição, de maneira que o mesmo não tem qualquer valor probante.
A única menção a suposta atividade nesses anos, advém apenas com o uso do anexo III.
Repita-se: Em que pese a validade da utilização no Anexo III do edital, para fins de comprovação
de vínculo, as informações nele contidas, devem ser acompanhadas do mínimo de acervo
probatório, sob pena de fragilidade da validação do período.
Não se está a duvidar do quanto consignado no documento que foi assinado pelas testemunhas,
mas sim a se aplicar um critério de equidade, já que diversos outros pedidos de validação de
anos, em situações que os servidores se valeram apenas do Anexo III, foram de igual forma
negados.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), não são suficientes a se revestirem de total
credibilidade, para comprovar efetivamente a atividade em sala de aula, ou a ausência desta nas
hipóteses legais, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, não deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio, em
nenhum dos anos que foram os anos requeridos na inscrição.

ROSENILDES SANTANA DOS SANTOS
O servidor(a) ROSENILDES SANTANA DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que foi servidor(a) efetivado com data de admissão em 02.01.1992, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Contudo, quando do preenchimento do item 06 do anexo I, informou que esteve fora da sala de
aula no ano de 1999.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: em todos os anos
de 1999 a 2004, trabalhou na escola CEA.
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O servidor(a) apresentou informações complementares nos seguintes termos: “no ano de 1999
trabalhei na secretaria da escola Aurino Nery Souza, auxiliando nos trabalhos da mesma e
substituindo professores quando necessário. No ano de 2001 iniciei no ensino fundamental II e
trabalhei no CEA”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de n 36, livro de ponto, frequência, contracheque, documentos pessoais e demais
documentos.
O servidor(a) não fez uso do Anexo III, não tendo acostada declaração de vínculo e atividade,
subscrito por testemunhas para subsidiar a prova de alguns dos anos indicados na sua inscrição.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, o
servidor(a) fez juntada de lista de frequência e diário de classe, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência neste ano trabalhado.
No tocante ao ano de 1999, conforme declarado pelo próprio servidor(a), a mesma atuou na
secretaria da escola, motivo pelo qual esse ano não deve ser convalidado.
Em análise dos autos, observamos que situação idêntica (trabalho na secretaria da unidade
escolar) ocorreu no ano de 2001, não havendo comprovação nos autos de que a atividade
desenvolvida pelo servidor(a) tenha sido em efetiva regência.
Em relação especificamente aos anos de 1999 e 2001, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
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como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como secretaria de unidade de ensino não se
enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que
os anos de 1999 e 2001 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 1999 e 2001, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar as atividades nos anos de 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 junto as
unidades de ensino indicadas no Anexo I, o servidor(a) fez juntada de lista de frequência e diário
de classe, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos
apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos
trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006.

ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS
O servidor(a) ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que foi servidor(a) efetivado com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou fora sala de aula, nunca tendo
exercido a efetiva docência, situação esta que por si só já extermina o pleito do servidor(a).
Contudo, quando do preenchimento do item 06 do anexo I, informou que esteve fora da sala de
aula no ano de 1998 a 2006, que corresponde a todos os anos indicados na inscrição.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: em todos os anos
de 1998 a 2006 na Secretaria Municipal de saúde.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de n 263, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
O servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
por testemunhas para subsidiar a prova dos anos indicados na sua inscrição, indicando que em
todos os anos de 1998 a 2006 atuou como fiscal sanitário, sendo a declaração assinada pelas
testemunhas Selenildo Lima Souza e Sandro Cesar Silva dos Santos.
Em relação aos anos de 1998 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão dos exercícios
dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF. Explico: nos
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referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são
autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como fiscal sanitário não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que todos os anos
não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a), nos anos de 1998
a 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que seria garantido o
rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a atividade indicada
pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento desses anos, por meio
de uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a segurança jurídica,
possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula entre os anos de 1997
a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma interpretação.
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Apesar de concursada para o cargo de professor, o servidor, manteve-se em desvio de função
durante todos os anos, não havendo amparo legal que justifique o direito a receber quaisquer
valores a título de verba do precatório do FUNDEF.
Pelo exposto, não deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento de nenhum ano
em concreto, que foram requeridos na inscrição.

ROSINARA PINTO DE SANTANA
O servidor(a) ROSINARA PINTO DE SANTANA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Francisco Novaes, 2000 a 2002 na Escola Aurino Nery de Souza, 2003 a 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 254, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida tal
documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos
anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses
anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
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Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ROSIVAL SANTOS BRAGA
O servidor(a) ROSIVAL SANTOS BRAGA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 19.02.1996, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Contudo, quando do preenchimento do item 07 do anexo I, informou que nos anos de 2001 e
2002, manteve-se fora da sala de aula, atuando com tutor, junto a Secretaria Municipal de
Educação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Aurino Nery de Souza, 2001 e 2002 no Proformação, 2003 a 2006 na Escola Municipal
Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) apresentou informações complementares, registrando o seguinte: “nos anos de
2001 e 2002, trabalhei como professor no programa proformação. 1997 assumi no mês de junho
a turma da professora Jeronice Soares.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 225, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1997 a 1999, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
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nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Para comprovar as atividades nos anos de 2000 e 2001, na SEMEC, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Vanilza
Amparo Oliveira e Genilson Santos Sena.
No tocante a estes anos em especifico entendo que razão não assiste ao servidor, para fins de
rateio, visto que, apesar de estar atuando na área da educação e lotado na SEMEC, o mesmo
esteve vinculado a programas, atividade esta que não possui amparo legal para fins de
pagamento, nos termos da lei 379/2020.
Em relação especificamente aos anos de 2000 e 2001, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
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Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como tutor de programa ou atividades
assemelhadas, não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de
rateio, de modo que os anos de 2000 e 2001 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos
do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2001 e 2002, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Para comprovar as atividades nos anos de 2002 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2001
e 2002, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 08 (oito) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2003,
2004, 2005 e 2006.
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SANDRA DE CASSIA RAMOS AMANCIO MELO
O servidor(a) SANDRA DE CASSIA RAMOS AMANCIO MELO quando do preenchimento do Anexo
I do Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em
sua inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado
no período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2000.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 a 2000 na
Escola Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 260, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2000, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
No que diz respeito aos anos de 1997, a mesma sorte não socorre ao servidor(a).
Isto porque, apesar de ter assinalado que prestou serviços nesse ano, deixou a servidor(a) de
fazer juntada de quaisquer documentos que comprovassem a efetiva regência em 1997.
O servidor(a) sequer conseguiu certificar a atividade em sala de aula por meio de prova
testemunhal.
Incompreensível de igual forma é a ausência total de documentos, relacionados aos anos de
1997, já que, diversos outros servidores, em suas respectivas inscrições, que também atuaram
na mesma unidade de ensino Aurino Nery de Souza, no mesmo período, e fizeram juntada de
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diário de classe, ficha de frequência e livro de ponto, o que demonstra a princípio, que existem
documentos relacionados a esse período e a unidade de ensino para fins de comprovação.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 1997,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 03 (três) anos, especificamente os anos de 1998, 1999 e 2000.

SIDINÉIA SOUZA NERY
O servidor(a) SIDINÉIA SOUZA NERY quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Agton Novaes Souto, 2001 e 2002 na Escola Professora Biza, 2002 na Escola Aurino Nery
de Souza, 2003 a 2006 na Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 326, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida tal
documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos
anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses
anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

SHELZI SANTANA DE ALMEIDA
O servidor(a) SHELZI SANTANA DE ALMEIDA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Aurino Nery de Souza, 2001 na Escola Padre Vieira, 2002 no CEA, 2003 a 2006 na Escola
Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 346, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

SUELI MAGALHÃES DA SILVA
O servidor(a) SUELI MAGALHÃES DA SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.05.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003.
Aponta a servidor(a) que durante o único ano indicado de 2003 laborou em sala de aula, nunca
tendo exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 na Escola
Francisco Pedro dos Santos.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 484, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 2003, junto a unidade de ensino indicada no Anexo I, a
servidor(a) fez juntada de livro de ponto, sendo totalmente valida tal documentação, que
comprova de forma inconteste a atividade em efetiva docência no ano indicado.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 01 (um) anos, especificamente os anos de 2003.

SIELLINGTON ANDERSON SILVA SANTOS
O servidor(a) SIELLINGTON ANDERSON SILVA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.05.2003, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período laborou em sala de aula, a maior parte dos
anos, nunca tendo exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva
docência.
Contudo, quando do preenchimento dos itens 05 e 06 do Anexo I, o servidor indicou que nos
2002 a 2004 esteve fora da sala de aula, período este que atuou como gerente da embasa.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
João Francisco, 1999 a 2001 na Escola Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 339, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998, na Escola João Francisco, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Joziene
Calheira Sampaio e Denália Pereira do Nascimento.
Para comprovar as atividades nos anos de 1999 a 2001, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Em relação aos anos de 2002 a 2004, melhor sorte não assiste ao servidor, para fins de
reconhecimento do direito ao rateio.
Isto porque, especificamente aos anos de 2002 a 2004, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
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desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como GERENTE DA EMBASA não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2002,
2003 e 2004 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a), nos anos 2002 a
2004, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que seria garantido o rateio
ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a atividade indicada pelo
servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o reconhecimento desses anos, por meio de
uma interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a segurança jurídica, possibilitando
que qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e
atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma interpretação.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2002
a 2004, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 06 (seis) anos, especificamente os anos de: 1998, 1999, 2000, 2001, 2005 e
2006.
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SILVINHO SOUZA NASCIMENTO
O servidor(a) SILVINHO SOUZA NASCIMENTO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 28.04.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante o único ano indicado de 2003 laborou em sala de aula, tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência
especificamente nos anos de 2005 e 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: não indicou os
locais trabalhados, quando do preenchimento do item 02 do Anexo I.
Quando do preenchimento do item 06 do mesmo anexo, informou que nos anos de 2005 e 2006
ocupou o cargo em comissão de Diretor de Unidade Escolar.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 501, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 2003 e 2004, em que pese não ter indicado o local
de trabalho no ato de sua inscrição, no Anexo I, a servidor(a) fez juntada de livro de ponto e
diário de classe, sendo totalmente valida tal documentação, que comprova de forma inconteste
a atividade em efetiva docência nos anos indicados.
Nos documentos acostados aos autos, há a comprovação do local trabalhado, disciplina
lecionada em cada um dos anos, além da turma, série e grau, de modo a resta inconteste a
comprovação do serviço.
Para comprovar as atividades nos anos de 2005 e 2006, como diretor de unidade escolar, o
servidor(a) fez juntada de cópia do decreto 023/2005, que nomeou o mesmo para o cargo de
Diretor da Escola Aurino Nery de Souza, em 05.01.2005, sendo totalmente valida tal
documentação, que comprova de forma inconteste a atividade no cargo indicado, além de fazer
juntada de termo de posse como diretor.
No que diz respeito aos anos de 2005 e 2006, em que pese não está efetivamente lotada em
sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de rateio. Explico:
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tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, preveem
a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador Pedagógico.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

SIMONE SANTOS CALHEIRA ANDRADE
O servidor(a) SIMONE SANTOS CALHEIRA ANDRADE quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery, 1999 no CEA, 2000 na Escola Aurino Nery de Souza, 2001 e 2002 no CEA, 2003
novamente na 2006 na Escola Aurino Nery.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 251, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
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outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

SUELANE SANTOS SANTANA MARTINS
O servidor(a) SUELANE SANTOS SANTANA MARTINS quando do preenchimento do Anexo I do
Edital de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua
inscrição, que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado no
período correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2000 na
Escola Aurino Nery, 2001 na Escola Francisco Pedro, 2002 a 2006 novamente na Escola Aurino
Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
280 - Ano - Nº 1886

Apuarema

O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 251, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e outros
documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

TÂNIA SANTOS CAROSO
O servidor(a) TÂNIA SANTOS CAROSO quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 03.03.1997, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2001.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: que trabalhou em
todos os 1997 a 2001 no CEA.
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O servidor(a) apresentou informações complementares, nos seguintes termos: “no período
trabalhado não se tinha implantado o sistema com o número de matrícula, com contracheque
entregues aos servidores”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 369, contracheques, certidão de tempo de serviço, listra de frequência, diário de
classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 a 2000, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF, ao menos nos anos
acima já analisados.
No que diz respeito ao ano de 2001, a mesma sorte não socorre a servidor(a).
Isto porque, apesar de ter assinalado que prestou serviços nesse ano, deixou a servidor(a) de
fazer juntada de quaisquer documentos que comprovassem a efetiva regência nesse período.
O servidor(a) sequer conseguiu certificar a atividade em sala de aula por meio de prova
testemunhal.
Pelas razões acima, apesar de indicado que houve atividade em sala de aula nos anos de 2001,
tal ano não deve ser validado para fins de rateio, dada a fragilidade da prova acostada aos autos.
Externo que posicionamento identifico foi aplicado a diversos outros servidores, que embora
tenha sinalizado e requerido a validação de anos em específico, não conseguiram trazer aos
autos comprovações mínimas da atividade no período indicado, sendo, em todos estes casos,
indeferidos o pedido de rateio.
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Trata-se de uma questão de segurança jurídica, do contrário, teríamos que validar todos os
pedidos de anos, em que os servidores requereram, mas não fizeram prova mínima das
atividades exercidas.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção do ano de 2001,
atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do
quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

TELMA FELIPE LIMA
O servidor(a) TELMA FELIPE LIMA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de inscrição
para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição, que é
servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Padre Vieira, 2000 a 2002 na Escola Aurino Nery de Souza, 2003 no CEA, 2004 na Escola
Francisco Pedro, 2005 na Escola Professora Biza, em novamente no Escola Francisco Pedro em
2006.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 317, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
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O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

VAGNER BRANDÃO DA SILVA
O servidor(a) WAGNER BRANDÃO DA SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante a maior parte do período sempre laborou em sala de aula,
nunca tendo exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva
docência, com exceção dos anos de 2005 e 2006, que atuou como diretor de esportes.
Quando do preenchimento do item 06 do Anexo I, informou que nos anos de 2005 e 2006 esteve
fora da sala de aula.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 e 1999 na
Escola Pedro Felix dos Santos, 2000 na Escola Agton Novaes, 2001 no Cosme Damião, 2002 na
Escola CEA, 2003 e 2004 na Escola Aurino Nery, e nos anos de 2005 e 2006 como Diretor de
esportes.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
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O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 340, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2004, junto a cada uma das unidades de
ensino indicada no Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas
de frequência e outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais
comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na
inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Contudo, em relação aos anos de 2005 e 2006, a mesma sorte não assiste ao servidor
requerente.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
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desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como diretor de esporte não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2005
e 2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Ademais, não consta nos autos sequer a comprovação da nomeação para o referido cargo, tão
pouco fora juntado quaisquer outros documentos que comprovem a atividade. O servidor não
chegou inclusive a sequer fazer uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e
atividade, subscrito por testemunhas, argumentos estes que reforçam o entendimento da
necessidade de indeferimento destes anos.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2005
e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.
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VALDINÉIA PEREIRA SANTOS
O servidor(a) VALDINÉIA PEREIRA SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery de Souza, 1999 na Escola Rural, 2000 a 2002 novamente na Escola Aurino Nery de
Souza, 2003 e 2004 no CEA e nos anos de 2005 e 2006 de Escola Professora Biza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição), quando do preenchimento do Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 333, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, a servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.
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VANECI MOREIRA DE SOUZA
O servidor(a) VENECI MOREIRA DE SOUZA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery de Souza, 1999 na Escola Rural, 2000 a 2002 novamente na Escola Aurino Nery de
Souza, 2003 e 2004 no CEA e nos anos de 2005 na Escola Francisco Pereira e 2006 no CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 331, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
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Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

VANILDA AMPARO SANTOS
O servidor(a) VANILDA AMPARO SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 17.02.1994, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 na Escola
Vasco Filho, 1998 na Escola Rural de Apuarema, 1999 e 2000 na Escola Aurino Nery de Souza,
2001 na Escola Francisco Pedro dos Santos, 2002 novamente no Aurino Nery, 2003 no CEA, 2004
no Francisco Pedro, e nos anos de 2005 e 2006 no CEA novamente.
O servidor(a) apresentou informações complementares, quando do preenchimento do Anexo I
(Ficha de inscrição), registrando o seguinte: “tem uma declaração, explicando detalhado,
referente ao ano de 2004, na Escola Francisco Pedro dos Santos e assinada pela diretora da
época, e do secretario de educação”.
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 155, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1997 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
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Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Para reforçar a comprovação da atividade no ano de 2004, na Escola Francisco Pedro, a
servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito
pelas testemunhas Vanilza Amparo de Oliveira e Joseni dos Santos Caetano, além de fazer
juntada de relação de frequência.
O servidor(a) fez a juntada de farta documentação, incluindo cópia de atas de reuniões, diário
de classe de cada um dos anos e declarações.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

VANILZA AMPARO DE OLIVEIRA
O servidor(a) VANILZA AMPARO DE OLIVEIRA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 01.08.1991, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1997 a 2006.
Quando do preenchimento do Anexo I, a servidor(a) não assinalou os itens 03 e 04, de modo a
aponta se durante o período indicado sempre laborou em sala de aula (tem 03), ou se já exerceu
algum cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência (item 04).
Contudo, quando do preenchimento do item 06 (caso não tenha trabalhado em sala de aula em
todos os anos do FUNDEF – 1997 a 2006 – indicar os anos em que esteve em efetiva docência
na sala de aula), a servidor(a) assinalou os anos de 1997, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Registre-se ainda, que ao preencher o item 05, do mesmo anexo, a servidor(a) apontou que nos
anos de 2003 e 2004, teria exercido os cargos de diretora escolar.
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Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1997 e 1998 no
CEA, 1999 na Escola Municipal Aurino Nery de Souza, no tocante aos anos de 2000 a 2002 a
servidor(a) indicou o nome de 03 (três) unidades de ensino, de forma simultânea, em cada um
dos anos, a saber: CEA – EMANS – EFPS, 2003 e 2004 na Unidade de Ensino EFPS, não tendo
indicados unidades de ensino para os anos de 2005 e 2006.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 154, contracheques e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1997, na Escola CEA, a servidor(a) fez uso do Anexo III,
tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Edneide dos
Santos Urbano e Lindionar Caetano dos Santos Oliveira, sendo descrito nesse anexo, que no
referido ano a mesma atuava no suporte pedagógico.
Em relação ao mesmo ano, acostou declaração igualmente firmada pela professora Edneide dos
Santos Urbano, atestando que a mesma teria atuado no ano de 1997, na escola CEA.
Em que pese as informações prestadas pelo servidor(a), apurou-se em paralelo informações que
conflitam com o quanto aduzido pelo servidor(a), havendo a colheita de prova documental que
especificamente no ano de 1997, a mesma não atuou no local e nas funções indicadas no ato de
inscrição.
Conta nos autos, relatório subscrito pelo próprio servidor(a), requerimento em que a mesma
solicitava a época a alteração de sua carga horaria, nele indicando sua trajetória profissional ao
longo de todos os anos de serviço.
Nele consta, a indicação, que no ano de 1997, a servidor(a) encontrava-se lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, na função de Diretora Municipal de Saúde.
Tal informação foi confirmada por diversos outros documentos acostados aos autos, entre os
quais destaco o ofício de nº 34/97, que foi subscrita pela própria servidor(a), na condição de
Diretora Municipal de Saúde, ofício este direcionada a Sra. Lindionar S. Oliveira, indicada como
Diretora de Educação. O ofício referia-se a um convite, para participação da I Feira de Saúde de
Apuarema.
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Dessa forma, diante do quanto apurado de forma documental, não procedem as alegações na
servidor(a), ao menos no tocante ao ano de 1997, motivo pela qual esse ano não poderá ser
contabilizado para fins de rateio, já que o cargo de Diretora Municipal de Saúde, não se
enquadra nas hipótese art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal 379/2020, que prevê
a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de incidência do FUNDEF,
atuaram em cargo de comissão, não constando dentre esses cargo aquele que foi ocupada pela
servidor(a).
Para comprovar a atividade nos anos de 1998 e 1999, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF nos anos de 1998 e 1999.
Para comprovar a atividade nos anos de 2000, 2001 e 2002, de forma simultânea nas unidades
de ensino CEA, EFPS e EMANS, a servidor(a) fez uso do Anexo III, tendo acostada declaração de
vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Eliana de Jesus Pereira dos Santos e Lindaura
Camilo Soares, sendo descrito nesse anexo, que no referido ano a mesma como professora no
proformação.
Para reforço de prova documental, a servidor(a) fez ainda a juntada de declaração subscrita pela
Servidor(a) Eliana de Jesus Pereira dos Santos, a qual declarou que nos anos de 2000 a 2002, a
professora Vanilza atuou como professora formadora (tutora), tendo acostado a declaração
documentos que são identificados como “ficha de acompanhamento semestral de professora
cursista”.
A mesma declaração e documentos se repetiu na sequência, subscrito pelo servidor(a) Lindaura
Camilo Soares.
Em relação especificamente aos anos de 2000 a 2002, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
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Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Conforme pode-se observar, as atividades como tutora, ainda que vinculada a atividade
educacional, não se enquadram nas hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de
rateio, de modo que os anos de 2000, 2001 e 2002, não poderão ser inclusos no quantitativo de
anos da servidor(a).
É valido registrar que diversos outros servidores, se valeram da mesma condição, atuante em
curso de proformação, para pleitear a inclusão de anos, tendo a todos eles sido negado tal
pedido, não podendo, no caso da servidor(a) em analise, ser apresentado entendimento diverso,
sob pena de injustiça aos demais servidores.
Entenda-se, que não esta a negar as atividades prestadas pela servidor(a) na área de educação,
nos anos de 2000 a 2002, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de hipóteses que
seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol contemplado a
atividade de tutora, de modo que o reconhecimento desses anos, por meio de uma
interpretação extensiva, feriria a legislação municipal e a segurança jurídica, possibilitando que
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qualquer outro servidor, que ficou fora da sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na
educação, solicita-se a aplicação da mesma interpretação.
No tocante aos anos de 2003 e 2004 a servidor(a) indica que atuou como diretora da Unidade
de ensino EFPS, não tendo acostado aos autos cópia do decreto de nomeação, para o exercício
do referido cargo.
No tocante ao ano de 2003, a servidor(a) trouxe aos autos, cópia de uma ata de resultados finais
da unidade de ensino, datada de 21 de dezembro de 2003, onde nela consta um carimbo e a
assinatura da servidor(a), como diretora, podendo tal ano ser devidamente validado, diante da
prova documental anexa a inscrição.
Para comprovação de ano de 2004, a servidor(a) fez juntada de um oficio, datado de 18 de junho
de 2004, endereçado a Diretora Regional de Educação, antiga DIREC 13 e demais documentos,
que comprovam a atividade no período como diretora, podendo de igual modo ser devidamente
validado o ano de 2004, para fins de rateio, diante da prova documental anexa a inscrição.
Em resumo, no que diz respeito aos anos de 2003 a 2004, em que pese não está efetivamente
lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses anos para fins de
rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da Lei Municipal
379/2020, preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no período de
incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou Coordenador
Pedagógico.
Para comprovar a atividade no ano de 2005, em que pese não ter indicado a unidade, na
inscrição, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição.
Para comprovar a atividade no ano de 2006, nas Escolas EFPS e CEVF, a servidor(a) fez uso do
Anexo III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas maria
Lucia dos Santos e Maria Neuza dos Santos, sendo descrito nesse anexo, que no referido ano a
mesma atuava como professora regente.
Acosta ainda como meio de prova, declaração do servidor(a) Maria Neuza dos Santos, afirmando
que a servidor(a) Vanilza assumiu a turma, em sua substituição, fato este que foi registrado em
livro de ponto.
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Acostou ainda a cópia do diário de classe do ano de 2006, e declaração datada de 13 de
novembro de 2009, subscrita pelo Diretor da Unidade de ensino a época, o servidor Silvinho
Souza Nascimento.
Por toda a prova documental dos autos, entendo como validas a comprovar as atividades da
docência do servidor(a), no ano de 2006, para que tal ano seja incluso para fins de rateio.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 1997,
2000, 2001 e 2002, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento
administrativo, além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 06 (seis) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2003, 2004, 2005 e
2006.

VANUZA PEREIRA SANTOS SILVA
O servidor(a) VANUZA PEREIRA SANTOS SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 05.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2001 na
Escola Aurino Nery de Souza, 2002 no CEA, 2003 e 2004 novamente na Escola Aurino Nery de
Souza, e nos anos de 2005 e 2006 no CEA.
A servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
A servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 315, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e outros
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documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

VITAL PUCINO DOS SANTOS
O servidor(a) VITAL PUCINO DOS SANTOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que durante todo o período sempre laborou em sala de aula, nunca tendo
exercido cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência.
Contudo, apesar de assinalar que nunca esteve fora da docência, há a comprovação nos autos
de nos anos de 2005 e 2006 o servidor atuou em cargo, estando lotado na Secretaria Municipal
de Educação.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2001 na
Escola Francisco Novaes, 2002 no CEA, 2003 e 2004 na Escola Aurino Nery, e por fim nos anos
de 2005 e 2006 lotado no prédio da SEMEC.
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O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 261, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar a atividade no ano de 1998 a 2004, junto a unidade de ensino indicada no Anexo
I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e outros
documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a
efetiva atividade em sala de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do
precatório do FUNDEF nos anos acima.
Para comprovar a atividade nos anos de 2005 e 2006, na SEMEC, a servidor(a) fez uso do Anexo
III, tendo acostada declaração de vínculo e atividade, subscrito pelas testemunhas Marli Silva
Almeida e Josilene Calheira Sampaio, consignando na declaração, que nestes anos o mesmo
trabalhou como supervisor de área.
Em relação especificamente aos anos de 2005 e 2006, inexistem razões que justifique a inclusão
dos exercícios dos anos validados para fins de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
Explico: nos referidos anos a servidor(a) não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que
são autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
O artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, assim dispõe:
Art. 2º. A seleção dos servidores a serem contemplados com o
rateio descrito no art. 1º e a liquidação dos valores individuais que
serão devidos a cada servidor ficará a cargo da entidade sindical da
categoria, que deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar
da sansão desta lei, encaminhar a Secretaria Municipal de Educação,
relatório circunstanciado indicando o nome dos servidores
contemplados, os critérios de divisão, os valores individualizados e os
dados bancários para crédito em conta dos servidores.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão integrar a relação de
servidores beneficiados, aqueles que exercem a função de origem
como professor, e que comprovem que aturam em efetiva docência
entre os anos de 1997 a 2006.
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Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
Conforme pode-se observar, as atividades como supervisor de área não se enquadram nas
hipóteses legais que justifiquem a validação para fins de rateio, de modo que os anos de 2005 e
2006 não poderão ser inclusos no quantitativo de anos do servidor(a).
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2005 e 2006, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2005
e 2006, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 07 (sete) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

ZAIRA DIAS DOS SANTOS SILVA
O servidor(a) ZAIRA DIAS DOS SANTOS SILVA quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
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que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 02.03.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta a servidor(a) que a maior parte do período laborou fora da sala de aula, tendo exercido
cargo que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, nos anos de 1998 a
2004 e somente estado efetivamente durante todo o ano letivo em sala de aula, nos anos de
2005 e 2006.
O servidor(a) chegou a assinalar em sua inscrição, que trabalhou no ano de 1997 como
contratada, deixando tal situação de ser apreciada para fins de rateio, já que a data de admissão
da servidor é a partir do concurso de 1998, não estando autorizado pela lei 379/2020, a inclusão
de servidores não efetivos, para computo da divisão do precatório.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 a 2001 na
Escola Municipal Aurino Nery de Souza, tendo registrado passagem na escola CEA nos anos de
2000 e 2001, 2002 a 2004 novamente no Aurino Nery, 2005 no Aurino e no CEA e em 2006 no
CEA.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 244, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, e nas condições do exercício de cargo em comissão, o servidor(a) fez juntada de diário
de classe e livro de ponto, folhas de frequência e outros documentos, sendo totalmente valida
tal documentação, os quais comprovam de forma inconteste a atividade em efetiva docência
nos anos apontados na inscrição, havendo a comprovação por prova documental em cada um
desses anos trabalhados.
O servidor(a) ainda fez a juntada dos decretos de nomeação, havendo credibilidade nos
documentos apresentados pelo servidor, de modo a se comprovar a efetiva atividade em sala
de aula, para fins de reconhecimento de rateio dos valores do precatório do FUNDEF.
No que diz respeito aos anos que atuou como diretora de unidade de ensino, em que pese não
está efetivamente lotada em sala de aula, deve a servidor(a), ser reconhecida o direito desses
anos para fins de rateio. Explico: tanto o edital quanto o art. 2º, parágrafo segundo, inciso II da
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Lei Municipal 379/2020, preveem a possibilidade de garantia do rateio aos servidores, que no
período de incidência do FUNDEF, atuaram em cargo de comissão de Diretor, Vice Diretor ou
Coordenador Pedagógico.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ZENILDA NUNES DOS SANTOS LIMA
O servidor(a) ZENILDA NUNES DOS SANTOS LIMA quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivo com data de admissão em 27.02.1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que a maior parte do período laborou em sala de aula, tendo exercido cargo
que justificasse o afastamento de suas atividades da efetiva docência, nos anos de 1999 e 2002.
Quando do preenchimento do item 06 e 07 do Anexo I, o servidor informou que no ano 1999 na
secretaria municipal de saúde.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 1998 na Escola
Aurino Nery de Souza, 1999 na Secretaria Municipal de Saúde, 2000 no Aurino Nery novamente,
2001 e 2002 esteve lotado na Secretaria Municipal de Educação, 2003 a 2006 mais uma vez no
Aurino Nery de Souza.
O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: Termo de
posse de nº 313, contracheques, listra de frequência, diário de classe e demais documentos.
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Para comprovar a atividade nos anos de 1998 e 2000, junto a unidade de ensino indicada no
Anexo I, o servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto, folhas de frequência e
outros documentos, sendo totalmente valida tal documentação, os quais comprovam de forma
inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo a
comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
De igual modo restou comprovado a atividade nos anos de 2003 a 2006, junto a Escola Aurino
Nery, que foi indicada no Anexo I. O servidor(a) fez juntada de diário de classe e livro de ponto,
folhas de frequência e outros documentos, de modo a ser totalmente valido os documentos
acostados.
No tocante aos anos de 1999, 2001 e 2002, a mesma sorte não assiste ao servidor(a).
Relacionado ao ano de 1999, o mesmo atesta e registra que nesse ano atuou junto a Secretaria
de Saúde, não havendo razões que justifiquem a validação de tal ano, já que especificamente
nesse ano de 1999, o servidor não atuou fora da sala de aula, nas hipóteses em que são
autorizados pelo edital do procedimento e pela Lei Municipal 379/2020.
No tocante aos anos de 2001 e 2002, em sua inscrição, o servidor apenas se reservou a informar
que nesse período atuou na SEMEC, sem, contudo, especificar ou comprovar quais atividades
exerceu nesse biênio.
Registro que o servidor para comprovar a atividade nesses anos não fez uso do Anexo III, quando
em verdade, poderia, ter acostado declaração de vínculo e atividade, subscrito por até duas
testemunhas.
A inclusão desses anos, para fins de rateio, somente seria possível a atividade fora da sala de
aula se enquadrasse nas hipóteses do artigo 2º da Lei Municipal 379/2020, que assim dispõe:
Art. 2º.
Parágrafo Segundo – O pagamento será garantido ainda:
I. Aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT,
desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo
de professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas
funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
II. Aos professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e
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Coordenador
Pedagógico
de
Unidade
de
ensino
e
Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.

Pelas razões acima, apesar de indicado, indicado atividades nos anos 2001 e 2002 junto a SEMEC,
tais anos não devem ser validados para fins de rateio, dada a fragilidade da prova acostada aos
autos.
Entenda-se, que não estamos a negar as atividades prestadas pelo servidor(a) na área de
educação, nos anos de 2001 e 2002, contudo, a lei municipal elencou um rol taxativo de
hipóteses que seria garantido o rateio ao servidor fora da sala de aula, não estando nesse rol
contemplado a atividade indicada pelo servidor(a) em sua própria inscrição, de modo que o
reconhecimento desses anos, por meio de uma interpretação extensiva, feriria a legislação
municipal e a segurança jurídica, possibilitando que qualquer outro servidor, que ficou fora da
sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, e atuou na educação, solicita-se a aplicação da mesma
interpretação.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, com exceção dos anos de 2001
e 2002, atendendo ao quanto exigido no edital que deflagou o procedimento administrativo,
além do quando previsto na Lei 379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 06 (seis) anos, especificamente os anos de 1998, 2000, 2003, 2004, 2005 e
2006.

SHIRLEY FERREIRA LEMOS
O servidor(a) SHIRLEY FERREIRA LEMOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital de
inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 02.05.2003, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 2003 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2003 a 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou que laborou da seguinte maneira: 2003 a 2006 na
Escola Aurino Nery de Souza.
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O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse de nº 484, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 2003 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe e lista de frequência, os quais comprovam
de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo
a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 04 (quatro) anos, especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JIVALDO SANTOS VASCONCELOS
O servidor(a) JIVANDO SANTOS VASCONCELOS quando do preenchimento do Anexo I do Edital
de inscrição para procedimento de rateio do precatório do Município, apontou em sua inscrição,
que é servidor(a) efetivado com data de admissão em 1998, tendo trabalhado no período
correspondente ao FUNDEF nos anos de: 1998 a 2006.
Aponta o servidor(a) que laborou efetivamente em sala de aulas nos anos de 2003 a 2006.
Quanto aos seus locais de trabalho, indicou em sua ficha de inscrição (Anexo I), os locais onde
teria laborado efetivamente em sala de aula.
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O servidor(a) não apresentou informações complementares, quando do preenchimento do
Anexo I (Ficha de inscrição).
O servidor(a) fez juntada dos documentos pessoais e documentos complementares exigidos no
edital, tendo ainda acostado a inscrição os seguintes documentos comprobatórios: termo de
posse, diário de classe, contracheque, documentos pessoais e demais documentos.
Para comprovar as atividades nos anos de 1998 a 2006, junto as unidades de ensino indicadas
no Anexo I, o servidor(a) fez juntada diários de classe e lista de frequência, os quais comprovam
de forma inconteste a atividade em efetiva docência nos anos apontados na inscrição, havendo
a comprovação por prova documental em cada um desses anos trabalhados.
O servidor(a) apresentou no ato de sua inscrição, um conjunto probatório farto, que comprova
de forma inconteste, o exercício da docência, o que nos autoriza a validar os anos requeridos
em sua inscrição.
Há total credibilidade nos documentos apresentados pelo servidor(a), se modo a ser medida
justa o reconhecimento do período laborado, para fins de rateio do FUNDEF.
Portanto, os documentos acostados pelo servidor(a), revestem-se de total credibilidade,
restando efetivamente comprovada a atividade em sala de aula, atendendo ao quanto exigido
no edital que deflagou o procedimento administrativo, além do quando previsto na Lei
379/2020.
Pelo exposto, deve ao servidor(a) ser garantido o direito ao recebimento do rateio,
correspondente a 09 (nove) anos, especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

DOS VALORES GERAIS DEVIDOS A CADA SERVIDOR PORCENTAGEM DOS 80%:

Conforme acima já sinalizado, os dispositivos legais que norteiam o presente relatório,
são a Lei Municipal 379/2020 e o Edital de Procedimento Administrativo.
Este último em sua parte introdutória, assim dispõe em relação ao rateio dos valores,
que uma fração de 80% (oitenta por cento) dos valores totais a serem repassados à categoria
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será dividida levando-se em consideração a totalidade de anos em que será comprovada a
efetiva docência, entre o período dos anos de 1997 a 2006.
Consignou-se de forma expressa no edital, que o valor que será devido a cada servidores
resultará de uma somatória dos anos trabalhos, entre o período de 1997 a 2006, após ser
identificado por divisão matemática, o valor devido a cada ano, ou seja, será identificado o valor
devido em um ano, percebendo o servidor(a) o direito a perceber aquele valor multiplicado pelo
total de anos em que restará comprovado a atuação na condição de professor na efetiva
docência, nos anos vinculados ao FUNDEF.
Senão vejamos os exatos termos do quanto previsto no edital.
II. Será destinado aos servidores do magistério, a título de rateio, a
importância exata de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais),
correspondente a fração de 40% (quarenta por cento) dos valores
totais do montante de R$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil
reais), que foram creditados nas contas da Prefeitura Municipal, em
decorrência do pagamento do Precatório nº 0219179-552019.401.9198
do FUNDEF no Município de Apuarema - Bahia.
IV. A fração devida aos servidores do magistério, serão distribuídas
integralmente entre os profissionais da educação, observando-se os
seguintes critérios de rateio:
b. O valor exato de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil
reais), correspondente a porcentagem de 80% (oitenta por cento) dos
valores totais a serem repassados à categoria será dividida levando-se
em consideração a totalidade de anos em que será comprovada a
efetiva docência, entre o período dos anos de 1997 a 2006. O valor que
será devido a cada servidores resultará de uma somatória dos anos
trabalhos, entre o período de 1997 a 2006, após ser identificado por
divisão matemática, o valor devido a cada ano, ou seja, será identificado
o valor devido em um ano, percebendo o servidor(a) o direito a perceber
aquele valor multiplicado pelo total de anos em que restará
comprovado a atuação na condição de professor na efetiva docência,
nos anos vinculados ao FUNDEF.
Conforme já sinalizado na parte em que é apresentado o computo dos valores devidos
nos 20%, a lei Municipal 379/2020, por sua vez, deu tratamento diverso no tocante aos valores
globais, a serem rateados entre os servidores.
Isto porque, o valor originalmente acordado e que constou da publicação do edital,
indicava o rateio da importância de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).
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Contudo, quando da edição da Lei 379/2020, os valores devidos para fins de rateio foram
reduzidos para a importância de R$ 577.226,64 (quinhentos e setenta e sete mil duzentos e vinte
e seis reais e sessenta e quatro centavos), gerando um déficit de R$ 102.773,36 (cento e dois mil
setecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).
Vejamos o quanto previsto no art. 1º da Lei 379/2020:
Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de
Apuarema autorizado a repassar os servidores público municipais do
magistério a importância de R$ 848.862,71 (oitocentos e quarenta e oito
mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), dos
valores totais recebidos por meio do precatório nº 0219179552019.401.9198 do FUNDEF - expedido pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região), o repasse será a título de complementação da União ao
Município e pagamentos de acordos judiciais firmado entre o Chefe do
Executivo e os servidores da educação, tanto dos 60% quanto dos 40%
até o dia 31 de dezembro do corrente ano, que serão repassados da
seguinte maneira:
Complementação aos professores: R$ 577.226,64
Acordo Judicial: R$ 271.636.06
TOTAL. R$ 848.862,71

Dessa forma, em que pese a indicação de valor mais benefício aos servidores no edital,
a divisão dos valores, deveram levar em consideração o quanto previsto na lei municipal, que
foi especificamente editada para regulamentar a meteria.
Assim, para a divisão dos 80% (oitenta por cento), será retirado tal valor da importância
descrita na lei, ao invés de ser calculado sob a importância de R$ 680 mil, o que reduz o valor
dos originalmente previstos no edital de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil
reais), para a importância final de R$ 461.781,31 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos
e oitenta e um reais e trinta e um centavos).
A importância exata de R$ 461.781,31 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e
oitenta e um reais e trinta e um centavos), corresponde a fração de 80% (oitenta por cento), que
foi calculada sob o valor de R$ R$ 577.226,64.
Registre-se novamente que tais valores quando apurados individualmente apenas
correspondem a uma das quantidades que somadas alcançaram o resultado de cada servidor.
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Isto porque, para alcance do valor devido ao final, para cada um dos servidores, o inciso
IV das disposições preliminares do edital assim dispõe:
Os valores totais devidos a cada servidor(a) corresponderá a soma
entre o valor da divisão das porcentagens dos 20% (alínea “a”) e dos
80% (alínea “b”). Exemplo: Se da operação da alínea “a” (20%) se apurar
que o servidor tem direito a X e da operação da alínea “b” (80%) se
apurar que o servidor tem direito a Y, o servidor(a) fara jus a receber o
valor de X + Y.
No tocante ao cálculo dos 80%, é necessário escalaremos a metodologia utilizada para
se alcançar o valor que seria devido a cada ano trabalhado, entre o período de 1997 a 2006.
Tal formula, já consta do próprio edital, o qual prevê que: “o valor que será devido a
cada servidores resultará de uma somatória dos anos trabalhos, entre o período de 1997 a 2006,
após ser identificado por divisão matemática, o valor devido a cada ano, ou seja, será
identificado o valor devido em um ano, percebendo o servidor(a) o direito a perceber aquele
valor multiplicado pelo total de anos em que restará comprovado a atuação na condição de
professor na efetiva docência, nos anos vinculados ao FUNDEF”.
Dessa forma, para se apurar o valor devido a cada ano trabalhado, dividimos a
importância exata de R$ 461.781,31 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e
um reais e trinta e um centavos), pelo total de anos apurados, ao final da analise individual de
cada um dos 155 servidores, que foram analisados.
E quando do resultado final das análises, apurou-se um universo total de 1.010 (mil e
dez) anos que foram validados, conforme descritivo abaixo, que segue o resumo das avaliações
individuais.

NOME DO SERVIDOR

QUANTIDADE DE ANOS
COMPROVADOS

1) AELSON NERY SANTOS
2) ADALCY RESPLANDES DE BRITO SILVA
3) ALZENI SILVA DOS SANTOS
4) AMILDES SANTOS AMORIM BRANDÃO
5) ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
6) ANDREIA KARLA AMORIM NUNES
7) ANDREIA DE OLIVEIRA SALES
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8) ANÉZIA NERY FARIAS
9) ARLETE SANDRA PEREIRA DE SOUZA
10) CASSIA MARIA SANTOS MACHADO
11) CINTIA SILVA SANTOS
12) CLAUDIA SANTOS PACHECO
13) DAILTON DOS SANTOS SILVA
14) DAILMA DOS SANTOS SILVA
15) DELZELITA FERREIRA SILVA
16) DENALIA PEREIRA DO NASCIMENTO
17) DILSONEIA FERNANDES SALES
18) DJALMA ALMEIDA DE JESUS
19) DULCINEA NERY FARIAS VIEIRA
20) EDEMIR URBANO DOS SANTOS
21) EDNA PEREIRA BISPO COSTA
22) EDINA PEREIRA DOS SANTOS
23) EDGAR DANTAS DOS SANTOS
24) EDNEIDE DOS SANTOS URBANO
25) EDINALIA SILVA DOS SANTOS
26) EDNAILSON SILVA SOUZA
27) EDNALDO ALVES PEREIRA
28) EDLEUZA NASCIMENTO LIMA
29) ELENILDES NUNES CORRÊA
30) ELIANE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
31) ELIETE PEREIRA BISPO
32) ELIENE GERALDA MAIA SANTANA
33) ELIENE RAMOS SANTOS
34) ELISANA LOPES PEREIRA SANTOS
35) ELIETE ANDRADE CRUZ
36) ELMA CLEIA SILVA PASSOS
37) ELMA SIRLEI SANTANA QUEIROZ
38) ELIONAI PEREIRA SANTOS DE JESUS
39) ELIZABETE PEREIRA SANTOS
40) ELVERENA SILVA DE JESUS AMORIM
41) ELZY GOIABEIRA DOS SANTOS
42) EUNICE PEREIRA BISPO SOUZA
43) ERENILDES FERRREIRA DOS SANTOS
44) EVANEI DOS SANTOS AMPARO
45) EVANILDO GOIABEIRA ANDRADE
46) FABIANA PEREIRA DOS SANTOS
47) FABIO PEREIRA DIAS
48) FERNANDA DE OLIVEIRA SALES ANDRADE
49) FLORISVALDO CAETANO DOS SANTOS
50) GEISA SOUSA SILVA OLIVEIRA
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51) GENIANE DE ALMEIDA SILVA
52) GENILSON DOS SANTOS SENA
53) GILDEANA SILVA SENA
54) GILMARIO DE SOUZA LAURÊNCIO
55) GILMARA SANTOS GOMES
56) GILMARA ARAUJO SOUZA
57) GENI SANTOS SOUZA
58) GENILDA QUEIROZ DE MENEZES
59) GERUSA VANDERLEIA SOUZA DOS SANTOS
60) HILDA CERQUERIA DE OLIVEIRA EÇA
61) IDAZIO PRAZERES DA SILVA
62) IRAILDA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
63) IVANA MARIA LEITE RAMOS
64) IZABEL ALVES DE SANTANA
65) JAILMA PIRES DOS SANTOS
66) JAIRA DIAS DOS SANTOS
67) JANEIDE SOARES ANGELO
68) JEFFERSON DOS SANTOS BARRETO
69) JACI DE ALMEIDA SANTANA
70) JACILÊDA DE ALMEIDA SANTANA DE MELLO
71) JENAIR GERALDA ROCHA
72) JAMILI ELIDI SAMPAIO OLIVEIRA LOPES
73) JERONICE SOARES DOS SANTOS SENA
74) JOCILMA OLIVEIRA BATISTA
75) JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
76) JOAO PAULO DOS SANTOS AMPARO
77) JOSENI SANTOS CAETANO
78) JOSINEIA SOUZA RAMOS
79) JOSENILDA BRITO BORGES
80) JOSELENE CARVALHO SILVA MENEZES
81) JOZILENE BARRETO RIBEIRO
82) JUAREZ CARDOSO SANTOS
83) JUCIRLENE SILVA SANTOS
84) JUSSIVAN FERNANDES DE LIMA
85) JOZIENE CALHEIRA SAMPAIO
86) JUCELY RAMOS ALVES CARVALHO
87) LÊDA CRISTIANE SAMPAIO OLIVEIRA
88) LEILA BARRETO RIBEIRO DE SOUZA
89) LINDAURA CAMILO SOARES
90) LINDINALVA DOS SANTOS
91) LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS
92) LENILTON DE SOUZA CORDEIRO
93) LESLIE DOS SANTOS BARRETO
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94) LUZIMAR SOUZA SANTANA
95) MARCIA ADRIANA FERNANDES SANTOS
96) MARCOS HURANGE LOPES SILVA
97) MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SOUZA
98) MARIA BENTA SUELI TOMAZ DOS SANTOS
99) MARIA DO CARMO DOS SANTOS
100) MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTANA
101) MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS
102) MARIA JOSÉ AMANCIO DOS SANTOS
103) MARIA LUCIA DOS SANTOS
104) MARIA CELIA DE JESUS
105) MARIA CLEIDE DE JESUS MELO
106) MARIA RITA ALVES FERNANDES
107) MARLI SILVA ALMEIDA
108) MARIANGÊLA GOES PRAZERES DOS SANTOS
109) MARIA NEUZA DOS SANTOS
110) MARILENE DA CRUZ COSTA MOREIRA
111) MARINES SILVA DOS SANTOS
112) MARINEIA SOUZA DO NASCIMENTO
113) MÁXIMO JOSÉ BISPO DA CRUZ
114) NATANEL JESUS DE SOUZA
115) NEIRIALVA NERY CAETANO
116) NEUZA MARIA PIRES
117) NILDA FELIX DOS SANTOS
118) NILTON CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS
119) NILTON CESAR BARROS DE CARVALHO
120) NUBIA NOVAIS PEREIRA SOUZA
121) NOELI CARLOS DOS SANTOS
122) NIRALDA SANTOS MUNIZ
123) OZINÉIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA
124) OZIVELDO SILVA SANTOS
125) PORCINIO BORGES NETO
126) RAILDA SOUSA DOS ANJOS
127) RENATO LIMA DE SOUZA
128) ROBERTO SANTOS AMORIM
129) ROGÉRIA SANTOS FERREIRA
130) ROSANA CLAUDIA SOUZA NOVAES
131) ROSENILDES SANTANA DOS SANTOS
132) ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS
133) ROSINARA PINTO DE SANTANA
134) ROSIVAL SANTOS BRAGA
135) SANDRA DE CASSIA RAMOS AMANCIO MELO
136) SIDINÉIA SOUZA NERY
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137) SHELZI SANTANA DE ALMEIDA
138) SUELI MAGALHÃES DA SILVA
139) SIELLINGTON ANDERSON SILVA SANTOS
140) SILVINHO SOUZA NASCIMENTO
141) SIMONE SANTOS CALHEIRA ANDRADE
142) SUELANE SANTOS SANTANA MARTINS
143) TÂNIA SANTOS CAROSO
144) TELMA FELIPE LIMA
145) WAGNER BRANDÃO DA SILVA
146) VALDINÉIA PEREIRA SANTOS
147) VANECI MOREIRA DE SOUZA
148) VANILDA AMPARO SANTOS
149) VANILZA AMPARO DE OLIVEIRA
150) VANUZA PEREIRA SANTOS SILVA
151) VITAL PUCINO DOS SANTOS
152) ZAIRA DIAS DOS SANTOS SILVA
153) ZENILDA NUNES DOS SANTOS LIMA
154) SHIRLEY FERREIRA LEMOS
155) JIVANDO SANTOS VASCONCELOS
TOTAL DE ANOS COMPROVADOS

09
01
06
04
09
09
04
09
07
09
09
09
06
09
07
09
06
04
09
1.010

Se apuáramos o total de 1.010 anos comprovados, este deve ser o divisor da importância
correspondente aos 80%, que foi a exata quantia de R$ 461.781,31 (quatrocentos e sessenta e
um mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos).
Dessa operação matemática, ao dividirmos R$ 461.781,31 (quatrocentos e sessenta e
um mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) por 1.010 (mil e dez) anos
trabalhados, encontramos o resultado de R$ 459,02 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e
dois centavos), para cada ano trabalhado.
Assim, a cada ano devidamente comprovado, conforme análise individual, deverá ser
garantido ao servidor, o direito ao pagamento da importância de R$ 457,20 (quatrocentos e
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para cada ano trabalhado.
O valor final de cada servidor, corresponderá a soma da importância de R$ 744,80
(setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) para cada um dos servidores (valor
devido a cada servidor na fração dos 20%), somados ao valor dos 80%, que corresponde a
quantidade de anos comprovados, que deverão ser multiplicados pela importância de R$
457,20 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).
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Nesse particular, destacamos que apenas os servidores: JOZILENE BARRETO RIBEIRO,
LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS, PORCINIO BORGES NETO, ROSANA CLAUDIA SOUZA
NOVAES e ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS, não fizeram jus sequer ao menos a 01 (um) ano dos
valores devidos na fração dos 80%, pelas razões já descritas em suas respectivas análises
individuais.
A seguir apresentaremos os cálculos individuais de cada servidor.

DOS VALORES TOTAIS DEVIDOS A CADA SERVIDOR (SOMA DOS 20% E 80%):

A apresentação será feita pela mesma ordem de análise cima já exposta.
Em síntese, a aplicação dos resultados individuais, se dá por simples operação
matemática, tendo cada um doa 155 inscritos se enquadrado em uma das tabelas a seguir:
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

00

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 0,0

R$ 744,80

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

R$ 1.202,00

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

02

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 914,40

R$ 1.659,20

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

R$ 2.116,40

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80
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ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

05

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.286,00

R$ 3.030,80

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

06

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.743,20

R$ 3.488,00

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

R$ 3.945,20

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

R$ 4.402,40

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

R$ 4.859,60

ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

VALOR TOTAL

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

R$ 5.316,80

VALOR TOTAL

Os resultados individuais são os seguintes:

AELSON NERY SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

06

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.743,20

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2003 e 2004.

ADALCY RESPLANDES DE BRITO SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998 e 1999

ALZENI SILVA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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AMILDES SANTOS AMORIM BRANDÃO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2003,
2004, 2005 e 2006.

ANA LUCIA SANTOS DA SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
ANDREIA KARLA AMORIM NUNES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ANDREIA DE OLIVEIRA SALES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ANÉZIA NERY FARIAS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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ARLETE SANDRA PEREIRA DE SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

CASSIA MARIA SANTOS MACHADO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.

CINTIA SILVA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

CLAUDIA SANTOS PACHECO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

DAILTON DOS SANTOS SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.
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DAILMA DOS SANTOS SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
DELZELITA FERREIRA SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

DENALIA PEREIRA DO NASCIMENTO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

DILSONEIA FERNANDES SALES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

DJALMA ALMEIDA DE JESUS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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DULCINEA NERY FARIAS VIEIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

VALOR TOTAL

R$ 1.202,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997.

EDEMIR URBANO DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDNA PEREIRA BISPO COSTA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDINA PEREIRA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDGAR DANTAS DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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EDNEIDE DOS SANTOS URBANO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDINALIA SILVA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 e 2006.

EDNAILSON SILVA SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDNALDO ALVES PEREIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EDLEUZA NASCIMENTO LIMA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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ELENILDES NUNES CORRÊA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIANE DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIETE PEREIRA BISPO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIENE GERALDA MAIA SANTANA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.

ELIENE RAMOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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ELISANA LOPES PEREIRA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIETE ANDRADE CRUZ
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

VALOR TOTAL

R$ 1.202,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997.

ELMA CLEIA SILVA PASSOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELMA SIRLEI SANTANA QUEIROZ
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELIONAI PEREIRA SANTOS DE JESUS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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ELIZABETE PEREIRA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELVERENA SILVA DE JESUS AMORIM
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

ELZY GOIABEIRA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EUNICE PEREIRA BISPO SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ERENILDES FERRREIRA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
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EVANEI DOS SANTOS AMPARO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EVANILDO GOIABEIRA ANDRADE
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

02

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 914,40

VALOR TOTAL

R$ 1.659,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003 e 2004.

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

FABIO PEREIRA DIAS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

FERNANDA DE OLIVEIRA SALES ANDRADE
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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FLORISVALDO CAETANO DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.

GEISA SOUSA SILVA OLIVEIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

GENIANE DE ALMEIDA SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

VALOR TOTAL

R$ 1.202,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003.

GENILSON DOS SANTOS SENA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

GILDEANA SILVA SENA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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GILMARIO DE SOUZA LAURÊNCIO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

GILMARA SANTOS GOMES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

GILMARA ARAUJO SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

GENI SANTOS SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

05

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.286,00

VALOR TOTAL

R$ 3.030,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006.

GENILDA QUEIROZ DE MENEZES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.
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GERUSA VANDERLEIA SOUZA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

05

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.286,00

VALOR TOTAL

R$ 3.030,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e
2006.

HILDA CERQUERIA DE OLIVEIRA EÇA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

IDAZIO PRAZERES DA SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

02

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 914,40

VALOR TOTAL

R$ 1.659,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997 e 1999.

IRAILDA SANTOS NASCIMENTO DE JESUS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

IVANA MARIA LEITE RAMOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2001 e 2002.
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IZABEL ALVES DE SANTANA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JAILMA PIRES DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JAIRA DIAS DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JANEIDE SOARES ANGELO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006.

JEFFERSON DOS SANTOS BARRETO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004.
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JACI DE ALMEIDA SANTANA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002 e 2003.

JACILÊDA DE ALMEIDA SANTANA DE MELLO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2005 e 2006.

JENAIR GERALDA ROCHA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2003, 2004, 2005 e 2006

JAMILI ELIDI SAMPAIO OLIVEIRA LOPES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JERONICE SOARES DOS SANTOS SENA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1999, 2001, 2005 e 2006.
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JOCILMA OLIVEIRA BATISTA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JOAO PAULO DOS SANTOS AMPARO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JOSENI SANTOS CAETANO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2002, 2003, 2004 e 2005.

JOSINEIA SOUZA RAMOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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JOSENILDA BRITO BORGES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JOSELENE CARVALHO SILVA MENEZES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

02

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 914,40

VALOR TOTAL

R$ 1.659,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003 e 2004.

JOZILENE BARRETO RIBEIRO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

00

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 0,0

VALOR TOTAL

R$ 744,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
No período de 1997 a 2006, o servidor não conseguiu comprovar a atividade em docência, ou
fora dela nas hipóteses previstas na Lei 379/2020 e nenhum dos anos, motivo pelo qual somente
fará jus a parcela devida no cálculo dos 20%.

JUAREZ CARDOSO SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JUCIRLENE SILVA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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JUSSIVAN FERNANDES DE LIMA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2004, 2005 e 2006.

JOZIENE CALHEIRA SAMPAIO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

JUCELY RAMOS ALVES CARVALHO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

LÊDA CRISTIANE SAMPAIO OLIVEIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 2004, 2005 e 2006.

LEILA BARRETO RIBEIRO DE SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998 e 1999.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
348 - Ano - Nº 1886

Apuarema

LINDAURA CAMILO SOARES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

LINDINALVA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS OLIVEIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

00

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 0,0

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
No período de 1997 a 2006, o servidor não conseguiu comprovar a atividade em docência, ou
fora dela nas hipóteses previstas na Lei 379/2020 e nenhum dos anos, motivo pelo qual somente
fará jus a parcela devida no cálculo dos 20%.
LENILTON DE SOUZA CORDEIRO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

LESLIE DOS SANTOS BARRETO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

05

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.286,00

VALOR TOTAL

R$ 3.030,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004.
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LUZIMAR SOUZA SANTANA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

02

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 914,40

VALOR TOTAL

R$ 1.659,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998 e 2000.

MARCIA ADRIANA FERNANDES SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

MARCOS HURANGE LOPES SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999 e 2000.

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

MARIA BENTA SUELI TOMAZ DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
352 - Ano - Nº 1886

Apuarema

MARIA DO CARMO DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 ,2005 e 2006.

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTANA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999 e 2000.

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
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O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

MARIA JOSÉ AMANCIO DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

MARIA LUCIA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006.
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MARIA CELIA DE JESUS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

MARIA CLEIDE DE JESUS MELO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

MARIA RITA ALVES FERNANDES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

Observações:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

MARLI SILVA ALMEIDA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2006.

MARIANGÊLA GOES PRAZERES DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.
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MARIA NEUZA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2004, 2005 e 2006.

MARILENE DA CRUZ COSTA MOREIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005.

MARINES SILVA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

Observações:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

MARINEIA SOUZA DO NASCIMENTO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

MÁXIMO JOSÉ BISPO DA CRUZ
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2005 e 2006.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
358 - Ano - Nº 1886

Apuarema

NATANEL JESUS DE SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NEIRIALVA NERY CAETANO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2005 e 2006.

NEUZA MARIA PIRES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NILDA FELIX DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

VALOR TOTAL

R$ 5.316,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NILTON CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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NILTON CESAR BARROS DE CARVALHO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

VALOR TOTAL

R$ 1.202,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997.

NUBIA NOVAIS PEREIRA SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NOELI CARLOS DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

10

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.572,00

Observações:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

NIRALDA SANTOS MUNIZ
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

OZINÉIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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OZIVELDO SILVA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

VALOR TOTAL

R$ 1.202,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998.

PORCINIO BORGES NETO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

00

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 0,0

VALOR TOTAL

R$ 744,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
No período de 1997 a 2006, o servidor não conseguiu comprovar a atividade em docência, ou
fora dela nas hipóteses previstas na Lei 379/2020 e nenhum dos anos, motivo pelo qual somente
fará jus a parcela devida no cálculo dos 20%.

RAILDA SOUSA DOS ANJOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

Observações:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999 a 2000.

RENATO LIMA DE SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999 a 2000.

ROBERTO SANTOS AMORIM
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

06

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.743,20

VALOR TOTAL

R$ 3.488,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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ROGÉRIA SANTOS FERREIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1999, 2000 e 2001.

ROSANA CLAUDIA SOUZA NOVAES
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

00

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 0,0

VALOR TOTAL

R$ 744,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
No período de 1997 a 2006, o servidor não conseguiu comprovar a atividade em docência, ou
fora dela nas hipóteses previstas na Lei 379/2020 e nenhum dos anos, motivo pelo qual somente
fará jus a parcela devida no cálculo dos 20%.

ROSENILDES SANTANA DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 2000, 2002,
2003, 2004, 2005 e 2006.

ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

00

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 0,0

VALOR TOTAL

R$ 744,80

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
No período de 1997 a 2006, o servidor não conseguiu comprovar a atividade em docência, ou
fora dela nas hipóteses previstas na Lei 379/2020 e nenhum dos anos, motivo pelo qual somente
fará jus a parcela devida no cálculo dos 20%.

ROSINARA PINTO DE SANTANA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
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Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ROSIVAL SANTOS BRAGA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

08

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.657,60

VALOR TOTAL

R$ 4.402,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999, 2000,
2003, 2004, 2005 e 2006.

SANDRA DE CASSIA RAMOS AMANCIO MELO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

03

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.371,60

VALOR TOTAL

R$ 2.116,40

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999 e 2000.

SIDINÉIA SOUZA NERY
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%
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R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

SHELZI SANTANA DE ALMEIDA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

SUELI MAGALHÃES DA SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

01

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 457,20

VALOR TOTAL

R$ 1.202,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
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Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003.

SIELLINGTON ANDERSON SILVA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

06

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.743,20

VALOR TOTAL

R$ 3.488,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2005 e 2006.

SILVINHO SOUZA NASCIMENTO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

SIMONE SANTOS CALHEIRA ANDRADE
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

SUELANE SANTOS SANTANA MARTINS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

TÂNIA SANTOS CAROSO
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.
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TELMA FELIPE LIMA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

VAGNER BRANDÃO DA SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

VALOR TOTAL

R$ 3.945,20

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.

VALDINÉIA PEREIRA SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

VANECI MOREIRA DE SOUZA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

VANILDA AMPARO SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
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VANILZA AMPARO DE OLIVEIRA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

06

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.743,20

VALOR TOTAL

R$ 3.488,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2003, 2004,
2005 e 2006.

VANUZA PEREIRA SANTOS SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

VITAL PUCINO DOS SANTOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

07

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 3.200,40

Observações:
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O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.

ZAIRA DIAS DOS SANTOS SILVA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

ZENILDA NUNES DOS SANTOS LIMA
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

06

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 2.743,20

VALOR TOTAL

R$ 3.488,00

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 2000, 2003, 2004,
2005 e 2006.
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SHIRLEY FERREIRA LEMOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

04

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 1.828,80

VALOR TOTAL

R$ 2.573,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.

JIVALDO SANTOS VASCONCELOS
ANOS

VALOR DEVIDO

VALOR POR ANO

VALOR DEVIDO

COMPROVADOS

NOS 20%

NOS 80%

NOS 80%

09

R$ 744,80

R$ 457,20

R$ 4.114,80

VALOR TOTAL

R$ 4.859,60

Observações:
O valor devido nos 80%, corresponde ao resultado da multiplicação do valor devido por ano nos
80% (R$ 457,20) pela quantidade de anos comprovados.
O valor total indicado, corresponde ao resultado da soma do valor devido nos 20% com o valor
devido nos 80%.
Os anos comprovados do servidor, foram especificamente os anos de 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Estes são pois os resultados individualizados.

DAS CONCLUSÕES:

Conforme pode observar pela leitura de todo o relatório acima, buscou-se realizar
parâmetros igualitários para todas as situações, pautando a análise de cada ano indicado na
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inscrição, sempre nos documentos apresentados pelos próprios servidores, bem como pelo
regramento contido na legislação atinente a matéria.
Dessa forma encaminhamos ao Prefeito Municipal de Apuarema, o resultado em
definitivo, que segue acompanhado de cópia integral de todos os documentos que subsidiam o
presente parecer, para fins de validação e auditoria, caso assim entenda necessário.
Adverte-se que os valores deverão ser pagos a título de parcelas de pecúnia e não a
título de salário, fator este que autoriza a não incidência de desconto de imposto de renda nos
valores a serem recebidos, dada a natureza indenizatória da pecúnia. Nesse sentido:
QUESTÃO ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE MINISTRO
APOSENTADO DO STM. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE
LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDOS E NÃO GOZADOS ENQUANTO MILITAR
DAS FORÇAS ARMADAS E APÓS O INGRESSO NA MAGISTRATURA.
PRELIMINA
DE
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTOS
DEVIDOS PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. DEFERIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. O
termo a quo da prescrição do direito de ministro aposentado do STM à
conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em
dobro é a data do reconhecimento do mencionado direito, assim
considerada a da publicação do Acórdão referente à Questão
Administrativa nº 159-96.2013.7.00.0000/DF, ocorrida em 12/01/2015.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O direito à conversão em
pecúnia das licenças não gozadas antes do falecimento do militar não
decorre da lei. Trata-se de construção jurisprudencial. 3. De acordo com
entendimento do TCU, os ministros militares do STM, quando inativados
na magistratura, ficam submetidos às regras previdenciárias específicas
dos militares das Forças Armadas, mas os seus subsídios são pagos pelo
STM. 4. As verbas indenizatórias decorrentes da conversão de licença
em pecúnia não estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda. 5.
O Oficial-General que assume o cargo de Ministro do STM passa a ser
regido pela Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura
Nacional) e, embora permaneça na condição de militar da ativa em
quadro especial da Força (requisito para o cargo de ministro), deixa de
prestar o efetivo serviço militar (requisito para aquisição da licença
especial). Pleito deferido por unanimidade.
(STM - QA: 00000111720157000000 DF, Relator: Odilson Sampaio
Benzi, Data de Julgamento: 29/06/2015, Data de Publicação: Data da
Publicação: 24/08/2015 Vol: Veículo: DJE)
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Portanto, assevera-se que os valores pagos a título de pecúnia, possuem natureza
indenizatória, não devendo, por consequência, ser computado nos gastos aplicados com
pessoal, tendo em vista o quanto previsto no art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A dedução acima descrita invoca o argumento de que tais despesas referem-se a
despesas pagas a título de verbas indenizatórias, o que, à luz das Leis nº 8.269/2004, nº
11.907/2009, e do §11 do artigo 37 da CF/88, as quais não devem ser computadas no total de
gastos com pessoal, quer pelo Poder Executivo, quer pela Municipalidade.
Alguns Tribunais de Contas, a exemplo do Tribunal do Estado de Mato Grosso, já
assentou entendimento de que as verbas indenizatórias não encontram sede no conceito de
remuneração. Senão vejamos:
“INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
RONDONÓPOLIS. CONSULTA. PESSOAL. REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE
REMUNERAÇÃO, VENCIMENTOS E VENCIMENTO.
1) Parcelas que compõem os institutos de vencimento, vencimentos e
remuneração podem variar conforme definição prevista em cada lei específica,
porém, em termos gerais, tais institutos podem ser conceituados da seguinte
forma: a) Vencimento é a retribuição pecuniária básica pelo exercício de cargo
ou emprego públicos, com valor fixado em lei; b) Vencimentos (no plural), ou
remuneração em sentido estrito, é a soma do vencimento básico com as
vantagens pecuniárias permanentes relativas ao cargo ou emprego públicos; e,
c) Remuneração, em sentido amplo, é o gênero no qual se incluem todas as
demais espécies de remuneração, compreendendo a soma dos vencimentos com
os adicionais de caráter individual e demais vantagens, com exceção das verbas
de caráter indenizatório”.
Acórdão nº 2.379/2002. Despesa. Limite. Despesa com pessoal. Inclusão de
gastos de natureza remuneratória. As despesas com pessoal compreendem
aquelas de caráter remuneratório, não se incluindo as de natureza
indenizatória. (...)
Consta anexo ao presente parecer, cópia integral do Edital do Procedimento
Administrativo, todos os seus anexos, bem como cópia da Lei Municipal 379/2020, extraída do
diário oficial, bem como um anexo indicando os dados bancários para pagamento.
Por todo exposto, encaminhamos para apreciação, da Administração Municipal, o
presente relatório, registrando que, a alteração dos dados nele contido, ou a eventual inclusão
de anos que não foram aceitos ou computados, terá como impacto a alteração de todos os
numerários individuais contidos nesse relatório, ocasionando por consequência o desfazimento
de todo o trabalho conclusivo.
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Registramos por fim, que os trabalhos e as avaliações individuais, para fins de
reconhecimento ou não dos anos indicados por cada um doa 155 servidores inscritos, pautouse em exclusivos critérios objetivos, não dando margens para quaisquer apontamentos de
violação a impessoalidade.
Os critérios aplicados para invalidar alguns dos anos requeridos, foram os mesmos
aplicados de forma igualitária a todos os servidores que se enquadraram nas mesmas situações,
de modo a não permitir, em nenhum dos casos, a aplicação de pesos e medidas diferenciadas.
Portanto, diante das dificuldades que os casos concretos nos apresentaram, e do árduo
trabalho, eis aqui o resultado final, requerendo, após a devida análise, o imediato pagamento
aos servidores.
Na oportunidade informamos que estamos à disposição, para quaisquer
esclarecimentos.
Apuarema – Bahia, 07 de outubro de 2020.

THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA
Assessor Jurídico da APLB – Núcleo de Apuarema
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ANEXOS
EDITAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A APLB – NÚCLEO DE APUAREMA - BAHIA (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAIS, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA), faz saber, que será realizado PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, visando a seleção dos profissionais do magistério que faram jus ao valores
recebidos a título de rateio do Precatório nº 0219179-55.2019.401.9198 do FUNDEF no
Município de Apuarema – Bahia, nos termos a seguir apresentados:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
I. O procedimento administrativo será executado pela APLB Sindicato de Apuarema, apenas para
fins de seleção dos profissionais que possuem direito a parcela destinada aos servidores do
magistério, bem como para fins de liquidar e indicar os valores que serão devidos a cada
servidor(a), observados os critérios de rateio e as porcentagens que serão repassadas a
categoria, mediante as condições e regras impostas pelo Município de Apuarema.
II. Será destinado aos servidores do magistério, a título de rateio, a importância exata de R$
680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), correspondente a fração de 40% (quarenta por
cento) dos valores totais do montante de R$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil reais),
que foram creditados nas contas da Prefeitura Municipal, em decorrência do pagamento do
Precatório nº 0219179-552019.401.9198 do FUNDEF no Município de Apuarema - Bahia.
III. O pagamento do valor destinado a cada professor da rede pública municipal de ensino será
realizado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo sindicato da categoria em
conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
IV. A fração devida aos servidores do magistério, serão distribuídas integralmente entre os
profissionais da educação, observando-se os seguintes critérios de rateio:
b. O valor exato de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), correspondente a
porcentagem de 20% (vinte por cento) dos valores totais a serem repassados à
categoria serão divididos igualmente entre a totalidade dos servidores que atenderem
a todos os requisitos deste edital e formarem a lista final de contemplados. Cada
servidor receberá uma unidade da divisão do valor total pelo número total de servidores
contemplados.
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c. O valor exato de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais),
correspondente a porcentagem de 80% (oitenta por cento) dos valores totais a serem
repassados à categoria será dividida levando-se em consideração a totalidade de anos
em que será comprovada a efetiva docência, entre o período dos anos de 1997 a 2006.
O valor que será devido a cada servidores resultará de uma somatória dos anos
trabalhos, entre o período de 1997 a 2006, após ser identificado por divisão matemática,
o valor devido a cada ano, ou seja, será identificado o valor devido em um ano,
percebendo o servidor(a) o direito a perceber aquele valor multiplicado pelo total de
anos em que restará comprovado a atuação na condição de professor na efetiva
docência, nos anos vinculados ao FUNDEF.
d. Os valores totais devidos a cada servidor(a) corresponderá a soma entre o valor da
divisão das porcentagens dos 20% (alínea “a”) e dos 80% (alínea “b”). Exemplo: Se da
operação da alínea “a” (20%) se apurar que o servidor tem direito a X e da operação da
alínea “b” (80%) se apurar que o servidor tem direito a Y, o servidor(a) fara jus a receber
o valor de X + Y.
V. O pagamento será garantido aos servidores efetivos estatutários, concursados para o cargo
de professor(a), que integrem a rede pública do Município de Apuarema, e que comprovem que
atuaram nas funções do magistério entre os anos de 1997 a 2006.
VI. O pagamento será garantido ainda aos servidores na ativa ou que se encontrem aposentados,
que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos servidores admitidos sem
concurso público a pelo menos cinco anos da promulgação da Constituição de 1988, nos termos
do art. 19 do ADCT, desde que se comprove que a estabilidade foi reconhecida para o cargo de
professor, devendo esta categoria comprovar ainda que atuaram nas funções do magistério
entre os anos de 1997 a 2006.
VII. O pagamento será garantido, de igual forma, aos professores, que entre os anos de 1997
a 2006 exerceram os cargos em comissão de Diretor, Vice Diretor e Coordenador Pedagógico
de Unidade de ensino e Coordenador/Presidente da APLB, em consonância com as regras do
Plano de Cargos e Salários.
VIII. O pagamento dos valores devidos a cada servidor(a) poderá ser efetivado mediante as
seguintes modalidades:
a. Aos servidores que se encontram na ativa, mediante depósito em conta bancária
vinculada ao salário de cada professor beneficiário;
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b. Aos servidores aposentados ou que não mais possuem vínculo efetivo com o
Município, mediante deposito em conta bancária informada pelo servidor.
c. Na impossibilidade das modalidades acima descritas, poderá a Prefeitura Municipal,
realizar pagamento por meio de depósito judicial.
IX. Não será reconhecido direito ao rateio aos servidor(a)es que não exerceram a função de
origem como professor(a), independente do fato de ter havido desvio de função ou prestação
de serviço por meio de contrato temporário, para exercício da função do magistério,
independente da comprovação da condição de atuação nas funções do magistério entre os
anos de 1997 a 2006.
X. É vedado o pagamento em contas bancárias que não sejam de titularidade dos servidores a
serem comtemplados com o rateio em lista final.
XI. As regras dos beneficiários a serem contemplados, será supervisionada pelas
Administração Municipal.
DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
I. Os servidores interessados deverão entre os dias 03 a 14 de agosto de 2020, nos dias úteis,
comparecerem à sede da APLB Sindicato de Apuarema, na Rua Oseas Santana, nº 17, Centro, na
Cidade de Apuarema, e preencherem a ficha de inscrição e demais anexos contidos ao presente
edital.
II. As inscrições nos dias indicados no item I, poderão ser realizadas presencialmente no horário
de 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 17:00h.
III. É obrigatório quando da inscrição, além do preenchimento de todos os campos contidos na
ficha de inscrição – ANEXO I, a entrega dos seguintes documentos:
h. Cópia do RG, CNH ou qualquer outro documento oficial com foto;
i.

Cópia do CPF;

j.

Cópia de um comprovante de residência;

k. Cópia do termo de posse do servidor(a)(a);
l.

Cópia de um contracheque.

m. Cópia das folhas de ponto ou qualquer outro documento que comprovem o exercício
das funções nos anos indicados no ANEXO I.
n. Cópia do decreto ou portaria de nomeação para os cargos de Diretor ou Vice Diretor de
Unidade de ensino entre os anos de 1997 a 2006.
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IV. Os servidores que porventura tenha ingressado ou reintegrado no serviço público municipal,
entre os anos de 1997 a 2006, na função de professor, em decorrência de decisão judicial,
deverão obrigatoriamente fazer a juntada de documento que comprove tal situação, podendo
fazer o devido registro dos fatos no campo das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do ANEXO I
(Ficha de Inscrição).
V. Na inscrição o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios descritos nas
alíneas do item III, sem os quais não terá sua inscrição no procedimento acatada ou validada.
VI. A impossibilidade de juntada de qualquer um dos documentos descritos nas alíneas do item
III, deverá ser devidamente justificada no campo das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES,
contidas na ficha de inscrição – ANEXO I e será avaliada quando da análise dos documentos.
VII. Na impossibilidade de fazer juntada do documento descrito na alínea “f” do inciso III (Cópia
das folhas de ponto ou qualquer outro documento que comprovem o exercício das funções nos
anos indicados no ANEXO I), e alínea “g” (Cópia do decreto ou portaria de nomeação para os
cargos de Diretor ou Vice Diretor de Unidade de ensino entre os anos de 1997 a 2006) deverá o
servidor preencher o ANEXO III, o qual deverá está subscrito por 02 (duas) testemunhas.
d. As testemunhas que subscreverem as declarações ANEXO III, responsabilizaram-se por
completo pelas informações prestadas, podendo inclusive, responderem civil e
criminalmente pela declaração de informações inverídicas.
e. É vedado, firmarem a declaração na condição de testemunhas, pessoas que possuem
parentesco de até o 2º grau, com o servidor interessado, cujas informações serão
atestadas. Exemplo: O servidor inscrito não poderá colocar seus pais, filhos ou irmãos
para assinaram como suas testemunhas.
f.

Recomenda-se que como testemunhas subscrevam o ANEXO III, colegas servidores, que
trabalharam no mesmo período e na mesma unidade do ensino do servidor interessado,
ou ainda os diretores ou vice diretores das unidades de ensino.

VIII. É de inteira responsabilidade do servidor(a)(a) as informações declaradas no ato de
inscrição, não se responsabilizando a APLB Sindicato, pela veracidade das informações.
IX. A indicação de conteúdo ou informações inverídicas, poderá ocasionar a responsabilização
civil e penal do servidor interessado.
X. No ato de inscrição será devido a cobrança de uma taxa nos seguintes valores: R$ 60,00
(sessenta reais) para servidor(a)es filiados a APLB Sindicato há pelo menos 06 (seis) meses da
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data de inscrição e R$ 200,00 (duzentos reais) aos servidores não filiados ao sindicato, ou que
possuem filiação com prazo inferior a 06 (seis) meses.
XI. As inscrições apresentadas sem o devido pagamento não serão validadas, sendo os valores
auferidos com as receitas exclusivamente destinados ao pagamento da assessoria jurídica
responsável pela confecção dos trabalhos, análise dos documentos e emissão de relatório final
que será apresentado ao Município, para fins de pagamento.
XII. Considerando as dificuldades de locomoção em decorrência da pandeia da COVID 19, os
documentos acompanhados do preenchimento da ficha de inscrição e demais anexos do
presente

edital,

poderão

ser

encaminhados

pelo

seguinte

endereço

eletrônico:

aplbapuarema2014@hotmail.com
a. Os documentos devem ser digitalizados e enviados por e-mail preferencialmente em
formato PDF e em arquivos individuais.
b. Os documentos devem ser enviados em um único e-mail, de forma conjunta, evitandose o envio de diversos e-mail, o que dificultará os trabalhos de avaliação, podendo
causar prejuízos a avaliação da situação do servidor.
XIII. Nas inscrições realizadas através de e-mail, junto com os documentos deverá ser
encaminhado obrigatoriamente o comprovante de depósito ou transferência do pagamento da
taxa de inscrição, exigida no item X.
XIV. O pagamento das inscrições realizadas por e-mail, poderão ser realizados mediante
depósito ou transferência bancária, para a seguinte conta corrente: Banco do Brasil, Agência nº
2216-0, Conta Corrente nº 10.876-6, titular Thiago Santos Castilho Fontoura, CPF nº
020.129.665-94.
DO PROCESSO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS:
I. Encerrada o período de inscrição, a documentação apresentada será encaminhada ao
Departamento Jurídico da APLB Sindicato, para análise e emissão de relatório com a indicação
do(s) servidor(a)es que faram jus ao rateio e indicação do devido valor de cada um.
II. Na análise dos documentos, para fins de seleção dos servidores contemplados, deverá ser
levada em consideração apenas os critérios objetivos, devendo ser apurado se os servidores
inscritos atendem ou não os requisitos previstos no edital.
III. A liquidação dos valores, levará em consideração as porcentagens de rateio descritas nesse
edital.
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IV. O relatório final será apresentado até o dia 31 de agosto de 2020 e será encaminhado para
a Prefeitura Municipal, para que proceda a confecção da folha de pagamento dos
servidores(a)es contemplados.
V. O relatório será disponibilizado a todos os servidores interessados, bem como deverá ser
afixado no mural da APLB.
VI. Cópia de toda a documentação deverá ser arquivada na sede do Sindicato.
VII. Para fins de rateio não será levada em consideração a carga horária de cada servidor, nos
anos de 1997 a 2006, mas tão somente o fato do exercício do magistério no mesmo período.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
I. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o procedimento contidas nos
neste Edital e em outros a serem publicados ou fornecidos diretamente ao candidato.
II. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:
a. Anexo I – Ficha de inscrição
b. Anexo II – Check List dos documentos.
c. Anexo III – Declaração de vínculo e atividade

III. As datas originalmente previstas neste edital poderão sofrer alterações.
IV. As dúvidas poderão ser sanadas através de contato telefônico, com os seguintes números
(73) 99965-3073 (assessor jurídico) e (73) 99999-9194 (secretaria).
Apuarema – Bahia, 27 de julho de 2020.

APLB – SINDICATO NUCLEO DE APUAREMA
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ANEXO I

PROCEDIMENTO DE RATEIO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF – MUNICIPIO DE APUAREMA

FICHA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) INTERESSADO

DADOS CADASTRAIS:
NOME COMPLETO:
RG:
CPF:
ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

(

)

DADOS DO VÍNCULO:
CARGO DE ORIGEM:

(

) PROFESSOR(A)

(

) OUTRO:

MATRÍCULA FUNCIONAL:
DATA DE ADMISSÃO:

______/_______/_______ ANO DO CONCURSO: ___________

TIPO DE VÍNCULO:

(

) SERVIDOR EFETIVO

(

) OUTROS:

DADOS DO PERÍODO LABORADO NA VIGÊNCIA DO FUNDEF:
01.TRABALHOU DURANTE QUAIS ANOS:

(

) 1997 (

) 1998 (

) 1999 (

) 2000

(

) 2001 (

) 2002 (

) 2003 (

) 2004

(

) 2005 (

) 2006

(

) 1997: ___________________________

(

) 1998: ___________________________

(

) 1999: ___________________________

(

) 2000: ___________________________

(

) 2001: ___________________________

(

) 2002: ___________________________

(

) 2003: ___________________________

(

) 2004: ___________________________

02. QUAL LOCAL DE TRABALHO EM QUE O
SERVIDOR

TRABALHOU

NOS

ANOS

INDICADOS NA PERGUNTA 01:

(NOME DA UNIDADE DE ENSINO OU
ÓRGÃO EM QUE FOI LOTADO NOS ANOS
INDICADOS NA RESPOSTA DA PERGUNTA
01).
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(

) 2005: ___________________________

(

) 2006: ___________________________

03. TRABALHOU EXCLUSIVAMENTE NA (

) SIM

(

) NÃO

) SIM

(

) NÃO

ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ANOS DE 1997 A
2006?
04. EXERCEU CARGO EM COMISSÃO NA (
EDUCAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 1997 A
2006?
05. EM CASO POSITIVO NA PERGUNTA 04,
INDICAR QUAL O CARGO EXERCIDO E O
RESPECTIVO ANO TRABALHADO:

(

) 1997: ___________________________

(

) 1998: ___________________________

(

) 1999: ___________________________

(

) 2000: ___________________________

(

) 2001: ___________________________

(

) 2002: ___________________________

(

) 2003: ___________________________

(

) 2004: ___________________________

(

) 2005: ___________________________

(

) 2006: ___________________________

06. CASO NÃO TENHA TRABALAHADO EM
SALA DE AULAS EM TODOS OS ANOS DO (

) 1997 (

) 1998 (

) 1999 (

) 2000

FUNDEF (1997 A 2006), INDICAR OS ANOS (

) 2001 (

) 2002 (

) 2003 (

) 2004

EM QUE NÃO ESTEVE EM EFETIVA (

) 2005 (

) 2006

DOCÊNCIA NA SALA DE AULA:
07. EM CASO NEGATIVO DA PERGUNTA 03,
ONDE O SERVIDOR DECLARA QUE NÃO (

) 1997: ___________________________

ESTEVE EM SALA DE AULA EM TODOS OS (

) 1998: ___________________________

ANOS DO FUNDEF (1997 A 2006), INDICAR (

) 1999: ___________________________

QUAL A FUNÇÃO EXERCIDA FORA DA SALA (

) 2000: ___________________________

DE AULA, BEM COMO INDICAR O ANO EM (

) 2001: ___________________________

QUE EXERCEU A FUNÇÃO CONFORME OS (

) 2002: ___________________________

(

) 2003: ___________________________
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ANOS INDICADOS NA RESPOSTA DO (

) 2004: ___________________________

PERGUNTA 06 :

(

) 2005: ___________________________

(

) 2006: ___________________________

DADOS PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO:
BANCO:
NÚMERO DA AGÊNCIA:
NÚMERO DA CONTA:
TIPO DA CONTA:

(

) CORRENTE

(

) POUPANÇA

OUTRAS INFORMAÇÕES:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Declaro que concordo com todos os termos do edital que deflagou o procedimento
administrativo.
Declaro que os dados acima descritos foram indicados por mim, havendo total responsabilidade
da minha parte, pela veracidade das informações e conteúdo prestados no procedimento
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administrativo que objetiva realizar o cálculo dos valores devidos a cada servidor, no rateio da
parcela do FUNDEF destinada aos professores de Apuarema.
Declaro ainda a total ciência e concordância de que caso se apure que os dados apresentados
nessa ficha sejam inverídicos, o resultado poderá ocasionar o não recebimento de quaisquer
valores, a título de rateio do FUNDEF, além da possibilidade de responsabilização civil e penal,
pela declaração de informações falsas.
Portanto, me responsabilizo por completo pelas informações prestadas e pelos documentos
acostados a presente ficha de inscrição.

Apuarema – Bahia, ________ de __________________ de 2020.

ASSINATURA DO SERVIDOR:

__________________________________________________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO:

NOME: _____________________________________________________________________
DATA DA INSCRIÇÃO: ________/_________/_________ VALOR PAGO: ________________
ASSINATURA DO RESPOSVAVEL: ___________________
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ANEXO II
CHECK LIST DOS DOCUMENTOS ANEXOS A FICHA DE INSCRIÇÃO

CÓPIA DO RG DO SERVIDOR(A)

(

) SIM

(

) NÃO

CÓPIA DO CPF DO SERVIDOR(A)

(

) SIM

(

) NÃO

CÓPIA DO TERMO DE POSSE

(

) SIM

(

) NÃO

CÓPIA DE UM CONTRACHEQUE

(

) SIM

(

) NÃO

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA:

(

) SIM

(

) NÃO

OUTROS DOCUMENTOS:

(

) SIM

(

) NÃO

EM CASO DA JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICAR QUAIS:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ANOTAÇÕES DE AVALIAÇÃO:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO E ATIVIDADE

As testemunhas abaixo descriminadas, para fins de prova nos autos do PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, deflagrado pela APLB Sindicato de Apuarema, visando a seleção dos
profissionais do magistério que faram jus ao valores recebidos a título de rateio do Precatório
nº 0219179-552019.401.9198 do FUNDEF no Município de Apuarema – Bahia, DECLARAM, de
forma livre e consciente, é ciente dos termos do quanto exigido no edital de abertura do
procedimento e inscrição dos interessados,

que o servidor público municipal

_______________________________________________________________________ inscrito
no CPF nº ____________________________ laborou/atuou na rede municipal de ensino de
Apuarema, conforme os anos e informações abaixo indicadas:
ANO

FUNÇÃO

LOCAL DE TRABALHO

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Declaramos que as informações acima prestadas são verídicas, havendo total responsabilidade
pelo contudo que declaramos na presente.
Apuarema – Bahia, ____________ de ________________ de 2020.

INDICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS
TESTEMUNHA 01:

NOME: ____________________________________________________________________
RG: __________________________________ CPF: ________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________

ASSINATURA: _____________________________________________________________

TESTEMUNHA 02:

NOME: ____________________________________________________________________
RG: __________________________________ CPF: ________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________

ASSINATURA: _____________________________________________________________
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ANEXO IV
ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E ANEXOS

I.

Os campos em branco na ficha de inscrição ANEXO I e demais anexos, devem ser
preenchidas em letra de forma, com tinta esferográfica de cor azul ou preta.

II.

No preenchimento do ANEXO I no campo dos dados dos vínculos, em sendo
preenchido as opções outros nos itens cargo de origem e tipo do vínculo, deverá ser
indicado ao lado do nome outros, qual é o outro cargo de origem ou o outro tipo de
vínculo.

III.

Os servidores que enquadrarem-se na hipótese do item VI das disposições
preliminares, que adquiriram a estabilidade que foi conferido àquele servidor(a) aos
servidores admitidos sem concurso público a pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT, não precisam
preencher o campo que exige a indicação do ano do concurso, devendo ainda
indicar no campo do tipo de vínculo a opções outros.

IV.

No item 01 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, deverá ser preenchido apenas os anos
trabalhados pelo servidor, só podendo ser assinalado todos os anos, na hipótese em
que o servidor trabalhou em todos os anos de 1996 a 2006.

V.

No item 02 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, deverá o servidor preencher da seguinte maneira:
assinalar um x em cada um dos anos trabalhados, indicando na linha ao lado do ano,
o nome da unidade (escola) de ensino em que trabalhou naquele ano
correspondente, independente se foi como professor, diretor, vice diretor ou
coordenador pedagógico.

VI.

No item 03 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, deverá o servidor preencher da seguinte maneira:
se entre os anos de 1997 a 2006 o servidor sempre trabalhou na área da educação
(sala e aula como professor ou cargos de diretor, vice diretor ou coordenador
pedagógico) deverá assinar a opção SIM. Caso o servidor, na condição de professor,
tenho ocupado algum outro cargo, função ou atividades entre os anos de 1997 a
2006 que não foi vinculado a área da educação (sala e aula como professor ou cargos
de diretor, vice diretor ou coordenador pedagógico) deverá assinar a opção NÃO.
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No item 03 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, os servidores que ocuparam nesse período outros
cargos na Secretaria de Educação, que não sejam correspondentes exclusivamente
aos cargos de diretor, vice diretor ou coordenador pedagógico deverão assinar a
opção NÃO.

VIII.

No item 04 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, deverá o servidor preencher da seguinte maneira:
os servidores que apenas trabalharam em sala de aula entre os anos de 1997 a 2006
deverão assinar a opção NÃO. Os professores, que entre os anos de 1997 a 2006
exerceram algum cargo de comissão ou função de confiança junto a Secretaria de
Educação entre os anos de 1996 a 2006 deverão assinar a opção SIM.

IX.

No item 05 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, deverá o servidor preencher da seguinte maneira:
Os servidores que assinaram a opção SIM quando da resposta do item 04, deverão
assinar um x nos anos em que exerceram o cargo em comissão ou função de
confiança, preenchendo a linha existente ao lado do ano para apontar o cargo que
exerceu no respectivo ano.

X.

No item 06 das perguntas correspondente aos DADOS DO PERÍODO LABORADO NA
VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, deverá o servidor preencher da seguinte maneira:
Os servidores que declararem que não atuarem exclusivamente em sala de aula
entre os anos de 1997 a 2006 deverão assinar um X em cada um dos anos em que
não trabalhou na sala de aula.

XI.

Tendo o servidor preenchido no item 06 das perguntas correspondente aos DADOS
DO PERÍODO LABORADO NA VIGÊNCIA DO FUNDEF no Anexo I, que não atuou
exclusivamente em sala de aula entre os anos de 1997 a 2006, assinalando cada um
dos anos em que estava fora da sala de aula, deverá indicar a função exercida fora
da sala de aula ao lado do anos, que devem ser exatamente os mesmos anos
assinalados na resposta da pergunta 06. Exemplo. Se na resposta do item 06 o
servidor assinalou o ano de 1997, atestando que nesse período não estava na sala
de aula, deverá no preenchimento da resposta 07, assinalar novamente o ano de
1997 e indicar na linha ao lado do ano a função em que exerceu nesse ano.

XII.

O campo das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, servirá para o servidor fazer a
devida justificativa do motivo pela qual não pode fazer juntada de todos os
documentos exigidos no edital, bem como assinalar informações que julgar
indispensável a análise da situação individual de cada um.
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O ANEXO II que corresponde ao check list deve ser preenchido pelo responsável
pelas inscrições presenciais, para fins de confirmação.

XIV.

Nas inscrições realizadas mediante e-mail, deverá o servidor inscrito preencher o
ANEXO II que corresponde ao check list, assinalando um X nos documentos que
estão sendo enviados no e-mail.

XV.

No preenchimento do ANEXO II, havendo a apresentação ou juntada de
documentos que não sejam exigidos no edital, contudo, que entende o servidor ser
indispensável, deverá ser assinalado X na opção outros e indicado no espaço
indicado a descrição de qual documento está sendo acostado.

XVI.

O campo de ANOTAÇÕES DE AVALIAÇÃO existente no ANEXO II, não poderá ser
preenchido pelo servidor.

XVII.

O ANEXO III deverá ser preenchido observando as seguintes orientações: na parte
que exige a descrição da FUNÇÃO, deverá ser indicado, com preenchimento de
caneta, a função que o servidor exerceu em cada um dos anos. Os servidores que
atuaram em sala de aula deverão indicar a função PROFESSOR. Os servidores que
exerceram cargo deverão indicar o nome do cargo, a exemplo de DIRETOR, VICE
DIRETOR. No campo LOCAL DE TRABALHO deverá ser indicado o nome das unidades
de ensino (escola) em que a função foi exercida em cada um dos anos indicados.

XVIII.

Conforme indicado no edital, recomenda-se que as testemunham que irão
subscrever o ANEXO III, sejam servidores que atuaram na mesma unidade de ensino
do servidor inscrito, nos anos indicados, ou os responsáveis pelas unidades de
ensino nos anos. Exemplo: buscar a assinatura como testemunha do diretor(a) da
escola em que trabalhou naquele ano indicado, ou ainda do Secretário(a) de
Educação á época.
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Leis

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
395 - Ano - Nº 1886

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
396 - Ano - Nº 1886

Apuarema

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Apuarema

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
397 - Ano - Nº 1886

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
398 - Ano - Nº 1886

Apuarema

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SH94HIAXRYRYJHFBXF/5RG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Outubro de 2020
399 - Ano - Nº 1886

Apuarema
ANEXO - DADOS BANCARIOS
NOME DO SERVIDOR

AELSON NERY SANTOS

BANCO

BRADESCO

ALDACY RESPLANDES DE BRITO SILVA

NÚMERO DA

NÚMERO DA

AGÊNCIA

CONTA

3526

17172-7

3626-9

12.841-4

ALZENI SILVA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

540784-2

AMILDES SANTOS AMORIM BRANDÃO

BRADESCO

3526

540867-9

ANA LUCIA SANTOS DA SILVA

BRADESCO

3526

541022-3

ANDREIA KARLA AMORIM NUNES

BRADESCO

3526

054104-6

ANDREIA DE OLIVEIRA SALES

BRADESCO

3526

540808-3

ANÉZIA NERY FARIAS

BRADESCO

3526

0540865-2

ARELETE SANDRA PEREIRA DE SOUZA

BRADESCO

3526

0540590-4

CASSIA MARIA SANTOS MACHADO

BRADESCO

3526

0540597-1

CINTIA SILVA SANTOS

BRADESCO

3526

540589-0

CLAUDIA SANTOS PACHECO

CAIXA

1018

4609-3

DAILTON DOS SANTOS SILVA

BRADESCO

3526

540919-5 P

DAILMA DOS SANTOS SILVA

BRADESCO

3526

540588-2

DELZELITA FERREIRA DA SILVA

BRADESCO

3526

0540690-0

DENALIA PEREIRA DO NASCIMENTO

BRADESCO

3526

0540877-6

DILSONEIA FERNANDES SALES

BRADESCO

3526

540458-4

DJALMA ALMEIDA DE JESUS

BRADESCO

3526

350135-3

BRASIL

060-4

35919-X

EDEMIR URBANO DOS SANTOS

BRADESCO

3526

540535-1 P

EDNA PEREIRA BISPO COSTA

BRADESCO

3526

0540424-0

EDINA PEREIRA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540691-9

EDGAR DANTAS DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0098128-1

EDNEIDE DOS SANTOS URBANO

BRADESCO

3526

540443-6

CAIXA

0071

00112809-3 P

EDNALSON SILVA SOUZA

BRADESCO

3526

0540826-1

EDNALDO ALVES PEREIRA

BRADESCO

3526

540966-7

EDLEUZA NASICMENTO LIMA

BRADESCO

3526

0540863-6

ELENILDES NUNES CORRÊA

BRADESCO

3526

05404827

CAIXA

0071

00039789-9

DULCINEIA NEVES FARIAS VIEIRA

EDINALIA SILVA DOS SANTOS

ELIANE DE JESUS PEREIRA SANTOS
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ELIETE PEREIRA BISPO

BRADESCO

3526

0540408-8

ELEIENE GERALDA MARIA SANTANA

BRADESCO

3526

8961-3

ELIENE RAMOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540530-0

ELISANA LOPES PEREIRA SANTOS

BARDESCO

3526

0540427-4

BRASIL

3413-4

600118-1 P

ELMA CLEIA SILVA PASSOS

BRADESCO

3526

0540802-4

ELMA SIRLEI SANTANA QUEIROZ

BRADESCO

3526

540498-3

ELIONAI PEREIRA SANTOS DE JESUS

CAIXA

0247 -001

00030721-3

ELVERENA SILVA DE JESUS AMORIM

BRADESCO

3526

0540783-4

ELZY GOIABEIRA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0350052-7

EUNICE PEREIRA BISPO

BRADESCO

3526

0540481-9

ERENILDES FERREIRA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540921-7

EVANEI DOS SANTOS AMPARO

BRADESCO

3526

540753-2

EVANILDO GOIABEIRA ANDRADE

BRADESCO

3526

540013-9

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

5408202

FABIO PEREIRA DIAS

BRADESCO

3526

12437-0

FERNANDA DE OLIVEIRA S. ANDRADE

BRADESCO

3526

0350055-1

FLORISVALDO CAETANO DOS SANTOS

CAIXA

0071

110913-7 P

GEISA SOUZA SILVA OLIVEIRA

BRADESCO

3526

0013017-6

GENIANE DE ALMEIDA SILVA

CAIXA

0636

39871-3

GENILSON DOS SANTOS SENA

BRADESCO

3526

23579-2

GILDEANA SILVA SENA

BRADESCO

3526

540772-9

GILMARIO DE SOUZA LAURÊNCIO

BRADESCO

3526

0540015-5

GILMARA SANTOS GOMES

CAIXA

3840

00025556-8

GILMARA ARAUJO SOUZA

CAIXA

0071

00113657-6

GENI SANTOS SOUZA

BRADESCO

3526

0540647-1

GENILDA QUEIROZ DE MENEZES

BRADESCO

3526

541044-4

GERUSA VANDERLEIA SOUZA SANTOS

BRADESCO

3526

0009036-0

HILDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA EÇA

BRADESCO

3526

540568-8

BRASIL

3626-9

15550-0

IRAILDA SANTOS NASCIMENTO JESUS

BRADESCO

3526

540654-4

IRAILDA SANTOS NASCIMENTO

BRADESCO

3526

540654-4

IVANA MARIA LEITE RAMOS

BRADESCO

3526

540641-2

ELIETE ANDRADE CRUZ

IDAZIO PRAZERES DA SILVA
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IZABEL ALVES DE SANTANA

CAIXA

0071

00115629-1

JAILMA PIRES DOS SANTOS

CAIXA

0071

00036871-6

JAIRA DIAS DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0612725-8

JANEIDE SOARES ANGELO

BRADESCO

3526

0540516-5

JEFFERSON DOS SANTOS BARRETO

BRADESCO

3526

5405526-2

JACI DE ALMEIDA SANTANA

BRADESCO

3526

0540979-9

JACILEDA DE ALMEIDA SANTANA MELO

BRADESCO

3526

0540484-3

JENAIR GERALDA ROCHA

BRADESCO

3526

0540719-2

JERONICE SOARES DOS SANTOS SENA

BRADESCO

3526

0541531-4

JOCILMA OLIVEIRA BATISTA

BRADESCO

3526

0540545-9

JAMILI ELIDI SAMPAIO OLIVEIRA LOPES

BRADESCO

3526

0540011-2

JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

BRADESCO

3526

13555-0

JOÃO PAULO DOS SANTOS AMPARO

BRADESCO

3027

18622-8

JOSENI SANTOS CAETANO

BRADESCO

3526

0540569-6

JOSINEIA SOUZA RAMOS

BRADESCO

3526

540913-6

JOSENILDA BRITO BORGES

BRADESCO

3526

0540648-0

JOSELENE CARVALHO SILVA MENEZES

BRADESCO

3526

540771-0

JOZILENE BARRETO RIBEIRO

BRADESCO

3526

56216-5

JUAREZ CARDOSO SANTOS

BRADESCO

3526

540450-9

JUCIRLENE SILVA SANTOS

BRADESCO

3526

540506-2

JUSSIVAN FERNANDES DE LIMA

BRADESCO

3526

540409-6

JOZIENE CALHEIRA SAMPAIO

BRADESCO

3526

0540858-0

JUCELY RAMOS ALVES CARVALHO

BRADESCO

3526

0540515-1

LÊDA CRISTIANE SAMPAIO OLIVEIRA

CAIXA

0071

000239009

LEILA BARRETO RIBEIRO DE SOUZA

BRADESCO

3526

0542207-8

LINDAURA CAMILO SOARES

BRADESCO

3526

540914-4

LINDIONAR CAETANO DOS SANTOS

BRADESCO

3526-2

8963-0

LINDINALVA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540939-0

LENILTON DE SOUZA CORDEIRO

BRADESCO

3526

0542955-2

LESLIE DOS SANTOS BARRETO

BRADESCO

3526

540881-4

LUZIMAR SOUZA SANTANA

BRADESCO

3526

540464-9

MARCIA ADRIANA FERNANDES SANTOS

BRADESCO

3526

0350094-2

MARCOS HURANGE LOPES SILVA

BRADESCO

3526

540900-4
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MARIA DA CONCEIÇÃO R. SOUZA

BRADESCO

3526

0541021-5

MARIA BENTA SUELI TOMAZ SANTOS

BRADESCO

3526

0540452-5

MARIA DO CARMO DOS SANTOS

BRADESCO

3526

350116-7

CAIXA

0071

00035643-2

MARIA DAS GRAÇAS F. DOS SANTOS

BRADESCO

3526

540816-4

MARIA JOSÉ AMANCIO DOS SANTOS

BRADESCO

3526

9269-0

MARIA LUCIA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540448-7

MARIA CELIA DE JESUS

BRADESCO

3526

0540490-8

MARIA CLEIDE DE JESUS MELO

BRADESCO

3526

0540805-9

MARIA RITA ALVES FERNANDES

BRADESCO

3526

540486-0

MARLI SILVA ALMEIDA

BRADESCO

3526

540485-1

MARIANGÊLA GOES P. DOS SANTOS

BRADESCO

3526

540909-8

MARIA NEUZA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

054037-0

MARILENE DA CRUZ COSTA MOREIRA

BRADESCO

3526

0540586-6

MARINES SILVA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540883-0

MARINEIA SOUZA DO NASCIMENTO

BRADESCO

3526

0540440-1

MÁXIMO JOSÉ BISPO DA CRUZ

BRADESCO

3526

0540451-7

NATANEL JESUS DE SOUZA

BRADESCO

3526

0540670-6

NEIRIALVA NERY CAETANO

BRADESCO

3526

0540455-0

NEUZA MARIA PIRES

BRADESCO

3526

0540494-0

NILDA FELIX DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540595-5

NILTON CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540437-1

NILTON CESAR BARROS DE CARVALHO

BRADESCO

2477-5

1002800-0

NUBIA NOVAIS PEREIRA SOUZA

BRADESCO

3526

0540014-7

NOELI CARLOS DOS SANTOS

BRADESCO

3526

540834-2

NIRALDA SANTOS MUNIZ

BRADESCO

3526

540470-3

OZINÉIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA

BRADESCO

3526

22182-1

OZIVELDO SILVA SANTOS

BRADESCO

3526

0540876-8

PORCINIO BORGES NETO

BRADESCO

3526

542254-0

CAIXA

2085

00041828-6

RENATO LIMA DE SOUZA

BRADESCO

3526

540520-3

ROBERTO SANTOS AMORIM

BANCO DO

1.084-7

11.200-3

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTANA

RAILDA SOUSA DOS ANJOS

BRASIL
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ROGÉRIA SANTOS FERREIRA

BANCO DO

1435-4

16.186-1

BRASIL
ROSANA CLAUDIA SOUZA NOVAES

BRADESCO

3526

540471-1

ROSENILDES SANTANA DOS SANTOS

BRADESCO

3526

0540576-9

ROSIMEIRE GONZAGA DE JESUS

BRADESCO

3526

0540398-7

ROSINARA PINTO DE SANTANA

BRADESCO

3526

0540592-0

ROSIVAL SANTOS BRAGA

BRADESCO

3526

0540406-1

SANDRA DE CASSIA R. AMANCIO MELO

BANCO DO

160

7004-0

BRADESCO

3526

0540444-4

SHELZI SANTANA DE ALMEIDA

CAIXA

4802

00004968-1

SUELI MAGALHÃES DA SILVA

BRASIL

0060-4

37012-6

SIELLINGTON ANDERSON SILVA SANTOS

BRADESCO

3526

540456-8

SILVINHO SOUZA NASCIMENTO

BRADESCO

3526

11817-6

SIMONE SANTOS CALHEIRA ANDRADE

BRADESCO

3526

0540474-6

SUELANE SANTOS SANTANA MARTINS

BRADESCO

3526

0540019-8

BRASIL

1084-7

6038-1

TELMA FELIPE LIMA

BRADESCO

3526

540454-1

WAGNER BRANDÃO DA SILVA

BRADESCO

3526

540837-7

VALDINÉIA PEREIRA SANTOS

BRADESCO

3526

540445-2

VANECI MOREIRA DE SOUZA

BRADESCO

3526

5406153

VANILDA AMPARO SANTOS

BRADESCO

3526

0540705-2

VANILZA AMPARO DE OLIVEIRA

CAIXA

0071

22998-4

VANUZA PEREIRA SANTOS SILVA

BRADESCO

3526

670151-5

VITAL PUCINO DOS SANTOS

BRADESCO

3526

540992-6

ZAIRA DIAS DOS SANTOS SILVA

BRADESCO

3526

0540725-7

ZENILDA NUNES DOS SANTOS LIMA

BRADESCO

3526

540714-1

NORDESTE
SIDINÉIA SOUZA NERY

TÂNIA SANTOS CAROSO
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