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EST ADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Portaria n°049, de 11 de novembro de 2022. 
EMENTA: Prorroga a vigencia do prazo para a 
formula9ao de requerimento administrativo 
inerente ao pagamento do abono precat6rio FUNDEF 
e da outras providencias. 

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no uso 
de suas atribui<;:6es legais e, 

Considerando a ed i cao da Lei Complementar n° 18 de 13 de 
outubro de 2022, que regularnentou os c r i t.e r i.o s para a d i.v i.s ao dos 
recurses extraordinaries recebidos pelo Municipio de Porteiras em 
comp l emerrt acao da Un i.ao ao Fundo de Manuten<;:ao e Desenvolvimento de 
Ensino Fundamental FUNDEF que deverao ser rateados entre os 
Profissionais do Magisterio, conforrne disposi<;:ao no art. 5° da Emenda 
Constitucional n° 114, de 2021, e adota outras providencias; 

Considerando a edi<;:ao do Decreto Municipal n° 297, de 19 de 
outubro de 2022, que regulamentou a Lei Complementar n° 18, de 13 de 
outubro de 2022; 

Considerando a necessidade de abertura 
pagamento do abono tratado na Lei Complementar n° 
outubro de 2022; 

do processo 
18, de 13 

de 
de 

Considerando a quantidade de adesao ao abono do FUNDEF por 
parte dos profissionais do magisterio de Porteiras; 

RESOLVE: 

Ar. 1° Prorrogar o prazo para o profissional do 
magisterio formular o requerimento adrninistrativo do abono do 
Precat6rio do FUNDEF ate o dia 30 de novernbro do corrente ano, das 
13: 00 as 16: 00 horas, no Setor de Recurses Humanos do municipio de 
Porteiras, situado na sede da Prefeitura, na rua Mestre Zuca, 16, 
Centro, Porteiras - Ceara. 

Art. 2 o O requerimento administrative deve ra ser 
formulado em estrita observancia do regramento contido na Lei 
Complementar n° 18, de 13 de outubro de 2022, e Decreto Municipal n° 
297, de 19 de outubro de 2022, fazendo-se acompanhar da docurnenta<;:ao 
exigida, pena de indeferimento. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

aos onze 
(2022) . 

Pa<;:o da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, 
( 11) dias do mes de novernbro de dois mil e vinte e dois 

e:::io� 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

CERTIDAO DE PUBLICACAO 
O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, no 

uso de suas atribui9oes legais, e nos termos do art. 37, caput, 
da Constitui9ao Federal, art. 28, inciso X, da Constitui9ao do 
Estado do Ceara, art. 121, § 1°, da Lei Organica do Municipio de 
Porteiras, em cumprimento com as exigencias legais e em 
conformidade com a decisao do Superior Tribunal de Justi9a, nos 
autos do Recurse Especial n° 105.232/96/0053484-5, 

CERT I FICA 

que a Portaria n °04 9, de 11 de novernbro de 2022, que 
Prorroga a vigencia do prazo para a formula�ao de 
requerimento administrativo inerente ao pagamento do 
abono precat6rio FUNDEF e da outras providencias, foi 
publicada na data de hoje por meio de afixa9ao no flanel6grafo 
situado no atrio da sede do Poder Executivo Municipal, bem como 
no site oficial da Prefeitura Municipal. 

Pelo que firmo a presente. 

Porteiras (CE), 11 de novembro de 2022. 
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