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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 / 04 / 2022 – 5ª FEIRA

BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.PDT/-PL...................15 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-MDBPV....................06MINUTOS
ESCALA RESERVA

PODEMOS...........................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 28.04.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 054/2020, DE AUTORIA DO PO-
DER JUDICIÁRIO (MENSAGEM Nº 02/2020), ALTERA OS ANE-
XOS I E II DA LEI Nº 8.715, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007, QUE 
REORGANIZOU O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCI-
MENTOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA-
RANHÃO..- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. 

II– PROJETO  DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA(REQ. 
081/22)

2. PROJETO DE LEI Nº 116/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO , QUE INCORPORA  A RODOVIA 
À MALHA RODOVIARIA ESTADUAL, O TRECHO  DA RODO-
VIA COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE PASSAGEM 
FRANCA E COLINAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA. 

III – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 130/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CESAR PIRES,  INSTITUI O DIA ESTADUAL DA ABE-
LHA TIUBA NO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO WENDEL LAGES

II– REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 100/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO SR. GABRIEL SANTANA FURTADO 
SOARES, PELA ELEIÇÃO COMO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 27/04/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 185/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
EM HOMENAGEM A CAMPANHA DA FRATERNIDADE” NO ES-

TADO DO MARANHÃO, A REALIZAR-SE, ANUALMENTE, NA 
QUINTA-FEIRA SANTA.

PROJETO DE LEI Nº 186/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI O PASSAPORTE 
EQUESTRE PARA TRÂNSITO DE EQUINOS, ASININOS E MUA-
RES NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 187/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A COMUNICA-
ÇÃO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS AOS ÓRGÃOS DE SE-
GURANÇA PÚBLICA SOBRE A OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE 
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO SEU INTERIOR.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 182/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E A 
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL (RIA).

PROJETO DE LEI Nº 183/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA “QUEM AMA VACINA” NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 19/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE CON-
CEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO COMANDANTE GE-
RAL DA PM/MA CEL. EMERSON BEZERRA DA SILVA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 10/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINI-

CIUS LOURO, DE APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS 
E EXTENSIVA  AOS PEDREIRENSES, PELA COMEMORAÇÃO 
DO SEU ANIVERSÁRIO DE 102 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO-
LÍTICA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 18/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO TEREZINHA REGO A 
PROFESSORA FRANCILDA FONSECA MACHADO.

PROJETO DE LEI Nº 177/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE MEDI-
DAS NO ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO NOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 178/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA BETEL GOMES, QUE ASSEGURA AO CUIDADOR DA 
PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
DIREITO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM ESTABELECI-
MENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS.

PROJETO DE LEI Nº 179/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA BETEL GOMES, QUE INSTITUI A “SEMANA ESTADUAL 
PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON” NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 180/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO HÉLIO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE 
PRODUTOS PERECÍVEIS OU MADEIRAS APREENDIDAS PELO 
ÓRGÃO AMBIENTAL RESPONSÁVEL E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 181/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO TRANSFORMAR.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 175/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE CANIS NOS ESTABELECIMENTOS PENITEN-
CIÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 27 de abril de 2022.
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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Professora 

Socorro Waquim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hé-
lio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage e Zé Inácio Lula. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Ciro Neto, Detin-
ha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Mace-
do, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segun-
do Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão 
anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro 
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WENDEL LAGES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 028 /2022               
São Luís, 25 de abril de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 360/2021, 
que dispõe sobre diretrizes para capacitação escolar de crianças e ado-
lescentes para identificação e prevenção de situações de violência intra-
familiar e abuso sexual e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei n° 360/2021, que dispõe sobre 
diretrizes para capacitação escolar de crianças e adolescentes para iden-
tificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso 

sexual, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei n° 
360/2020.

RAZÕES DO VETO

 O presente Projeto de Lei pretende dispor sobre diretrizes para 
capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e pre-
venção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual e dá ou-
tras providências.

Embora louvável a iniciativa, entende-se apresentar o projeto de 
lei vício de inconstitucionalidade como adiante disposto.

 A Constituição Federal confere competência privativa à União 
para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXXIV), 
o que foi feito através da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em 1996, inclusive tendo o Ministério da Educação 
lançado parâmetros curriculares nacionais para criar conteúdo comum 
de ensino nos diferentes entes federados, aos quais deve se submeter o 
Estado do Maranhão.

 Até dezembro de 1996, o ensino fundamental esteve estruturado 
nos termos previstos pela Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. 
Essa lei, ao definir as diretrizes e bases da educação nacional, estabe-
leceu como objetivo geral, tanto para o ensino fundamental (primeiro 
grau, com oito anos de escolaridade obrigatória) quanto para o ensino 
médio (segundo grau, não obrigatório), proporcionar aos educandos a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de auto realização, preparação para o trabalho e para o exercí-
cio consciente da cidadania. 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Federal nº 9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolida e 
amplia o dever do poder público para com a educação em geral e em 
particular para com o ensino fundamental. Assim, vê-se no art. 22 dessa 
lei que a educação básica, da qual o ensino fundamental é parte inte-
grante, deve assegurar a todos “a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no traba-
lho e em estudos posteriores”, fato que confere ao ensino fundamental, 
ao mesmo tempo, um caráter de terminalidade e de continuidade. Essa 
LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica 
comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes 
capaz de nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, incumbência 
que, nos termos do art. 9º, inciso IV, é remetida para a União. 

No exercício desta competência foram aprovados os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, contendo, inclusive, referência a temas relacio-
nados ao combate à violência sexual conforme disposto no sítio da rede 
mundial de computadores do Ministério da Educação. Sendo assim, o 
presente projeto de lei em análise invade a competência da União para 
tratar da matéria por se referir a diretrizes comuns da educação, próprias 
da alçada de regulamentação federal.

 Ainda é verificado que a inconstitucionalidade está presente no 
projeto de lei vez que o mesmo trata de educação de crianças (ensino 
fundamental), o que, na dicção da Constituição Federal, é competência 
prioritária dos Municípios, havendo invasão de competência, conforme 
disposto no art. 211 da Carta Magna.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 360/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE ABRIL DE 2022, 201º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 188 / 2022

Considera de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, com 
sede no Município de Riachão, Estado 
do Maranhão.

                                                                             
Art.1º. Fica considera de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 

SAMARITANO, com sede no Munícipio de Riachão, Estado do Ma-
ranhão.

Art.2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta pretende considerar utilidade pública a As-
sociação Samaritano, constituindo uma associação civil de direito pri-
vado (beneficente, cultural, religioso e recreativa), sem fins lucrativos, 
com duração por tempo indeterminado, com sede provisória na Tra-
vessa 22 (vinte e dois) de Março, n° 10-D, bairro Centro, CEP: 65.990 
-000, Munícipio de Riachão, Estado do Maranhão.

A referida Associação tem como objetivos: 
- Atender as pessoas que vivem em situação de risco ou vulnera-

bilidade pessoal ou social;
- Realizar programas e ações de combate à pobreza para geração 

de trabalho e renda;
- Promover ações voltadas para o fomento, educação e capacita-

ção de trabalhadores para o mercado de trabalho;
- Planejar e executar atividades e projetos de interesse público 

e de cunho social, visando prover melhoria na qualidade de vida das 
pessoas; 

- Oferecer hospedagem, transporte e alimentação para gestantes 
e pessoas enfermas, bem como seus acompanhantes, que viajam em 
busca de tratamento médico. 

Por fim, de posse da documentação apresentada pela Assossia-
ção, documentos em anexo, podemos constatar que a entidade em ques-
tão preenche os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta 
para assegurar direitos a população necessitada e atendida pela Asso-
ciação, peço o devido apoio aos nobres amigos parlamentares e a con-
sequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 189 / 2022

Considera de Utilidade Pública 
a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
VIGILANTES DE BALSAS, com sede 
no Município de Balsas, Estado do Ma-
ranhão.

                                                                             
Art.1º. Fica considera de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 

DOS SERVIDORES VIGILANTES DE BALSAS, com sede no 
Munícipio de Balsas, Estado do Maranhão.

Art.2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta pretende considerar utilidade pública a As-
sociação dos Servidores Vigilantes de Balsas, que foi constituída em 
07 de abril de 2018,  com a sigla ASVIB, constituindo uma associação 
civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com dura-
ção por tempo indeterminado, com sede provisória na rua 04 (quatro), 
n° 855, bairro Catumbi, CEP: 65.800 -000, Munícipio de Balsas, Estado 
do Maranhão.

A referida Associação tem como finalidades: prestar apoio e 
orientação aos associados e a comunidade em geral, reservando-se ao 
direito de definir suas demandas periódicas, projetos, cooperações e 
campanhas próprias ou em parcerias. 

A Associação dos Servidores Vigilantes de Balsas é constituída 
por um número ilimitado de associados, que serão admitidos a juízo 
da diretoria, dentre pessoas idôneas, caracterizadas e comprovadas na 
classe de vigilantes ou da sociedade em geral, sendo duas categorias de 
associados, ou seja, sócio majoritário e sócio comum.

Por fim, de posse da documentação apresentada pela Assossia-
ção, documentos em anexo, podemos constatar que a entidade em ques-
tão preenche os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta 
para assegurar direitos a esta categoria, peço o devido apoio aos nobres 
amigos parlamentares e a consequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 190 / 2022

Institui a obrigatoriedade da 
realização de exame oftalmológico 
conhecido como “teste do olhinho” em 
todas as crianças nascidas em maternidades 
e estabelecimentos hospitalares públicos 
do Estado do Maranhão.  

Art. 1º. Ficam as maternidades públicas do Estado do Maranhão 
obrigadas a oferecer gratuitamente o “Teste do Olhinho”, exame of-
talmológico que faz um diagnóstico clínico de retinopatia da prema-
turidade, catarata e glaucoma congênito, infecções, traumas de parto e 
cegueira, por meio da técnica conhecida como “Reflexo Vermelho” em 
todas as crianças nascidas em maternidades e estabelecimentos hospi-
talares do Estado.

Parágrafo único - O disposto no caput do artigo aplica-se a hos-
pitais e demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com entidades públicas e particulares para o devido cumprimento das 
exigências desta Lei.

Art. 3º. Ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde a fiscali-
zação do cumprimento desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O Estado pode garantir um teste simples, rápido e barato, possí-
vel de ser realizado ainda na sala de parto, e capaz de detectar vários 
problemas de visão em bebês e evitar complicações que levam à ceguei-
ra. Trata-se do exame do reflexo vermelho, também chamado de teste 
do olhinho que, assim como os testes do pezinho e do ouvidinho, vem 
sendo adotado como procedimento de rotina nos primeiros dias de vida 
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dos recém-nascidos.

A grande importância do exame é a detecção precoce de doen-
ças que podem ser tratadas antes do seu agravamento, como é o caso 
de tumores, catarata congênita, traumas de parto e erros de refração. 
Segundo dados estatísticos, essas alterações atingem cerca de 3% dos 
recém-nascidos em todo mundo. Caso não sejam diagnosticados a tem-
po, estes problemas podem levar à perda da visão.

Se a criança for prematura, o teste do olhinho é obrigatório, o 
que pode e deve ser aplicado também aos bebes que nascem a termo, 
ou seja que não são prematuros. Isto porque 30% dos bebês que nas-
cem com menos de 40 semanas ainda não têm os vasos sanguíneos da 
retina formados. A retina é onde se compõe a visão, sendo o filme de 
nossa máquina ocular. Quando a retina não está formada ela dá origem 
à retinopatia da prematuridade, principal causa da cegueira infantil na 
América Latina.

Especialistas alertam que além do teste do olhinho, que deve ser 
realizado como rotina na hora do nascimento, outro exame específico 
para prematuros vem salvando a visão de várias crianças. Chamado de 
mapeamento da retina, o procedimento detecta precocemente a retino-
patia da prematuridade (ROP) e permite que o tratamento seja aplicado 
antes da perda total da visão.

Portanto, salutar a aprovação da presente matéria por esta Casa 
Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - Andreia 
Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 191 /2022

Dispõe sobre o direito do paciente 
internado na rede de saúde privada que 
necessite de transferência inter-hospitalar 
urgente solicite o transporte pelo Corpo 
de Bombeiros ou pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência em casos de 
ausência de ambulâncias disponíveis. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO DE-
CRETA: 

Art. 1º.  Esta Lei dispõe sobre o direito do paciente o direito do 
paciente internado na rede privada de saúde do Estado do Maranhão, 
que necessite de transferência inter-hospitalar urgente, solicite o trans-
porte pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, desde que não haja ambulâncias disponíveis para a trans-
ferência  na rede hospitalar em que se encontra.

Art. 2º.  A transferência pelo serviço do Corpo de Bombeiros ou 
pelo Serviço de atendimento Móvel que trata o art. 1º só será realiza-
da mediante a comprovação por meio de laudo médico, fornecido pelo 
profissional de saúde competente, sobre a necessidade de transporte in-
ter-hospitalar urgente.

Art. 3º. A transferência somente será realizada se, no momento 
da necessidade de transferência, não houver ambulância adequada dis-
ponível na rede privada de saúde.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 25 de abril de 2022. - ROBERTO 
COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem como objetivo assegurar o direito à vida 
e à saúde dos pacientes que se encontrem em estado grave em hospitais 
privados localizados no Estado do Maranhão e, que por solicitação mé-
dica, precisem de algum modo, de transferência inter-hospitalar urgen-
te, mas que, por motivos alheios à sua vontade, não haja disponibilidade 

de ambulâncias no momento para realização do transporte. 
O direito à vida é o maior bem jurídico tutelado pelo Estado. 

Do mesmo modo, a saúde, prevista no art. 196 da Constituição Federal 
dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. 

Garantir que haja atendimento imediato ao paciente que necessite 
de remoção urgente, é nada mais que preservar os direitos fundamentais 
à vida e à saúde de qualquer indivíduo, independente do hospital que se 
encontre, uma vez que a condição de gravidade deve ser observada no 
momento da solicitação para que haja atendimento pelo serviço do Cor-
po de Bombeiros ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

A proposta nasceu da necessidade de evitar espera pelo paciente 
grave, principalmente pelo fato de, por vezes, ocorrer demora para libe-
ração do translado pela instituição privada e/ou plano de saúde, tempo 
que pode ser crucial para manutenção da vida do indivíduo. 

Vale ressaltar que, para que haja transporte inter-hospitalar pelo 
Corpo de Bombeiros ou Serviço de atendimento Móvel de Urgência, é 
imprescindível que haja comprovação da gravidade e da condição de 
urgência mediante laudo médico fornecido pelo médico responsável, 
bem como a comprovação da ausência de ambulâncias adequadas na 
rede privada de saúde no momento do surgimento da emergência. 

Acerca da constitucionalidade do projeto, a Constituição Federal 
prevê a competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral (Constituição Federal, art. 24, XII) e dos Municípios (Constituição 
Federal, art. 30, II) para legislar sobre «proteção e defesa da saúde”. 

Diante do exposto, com objetivo de oferecer maior proteção aos 
direitos fundamentais à vida e à saúde, solicito aos nobres pares a pro-
vação do presente projeto e sua conversão em Lei.

Assembleia Legislativa, em 25 de abril de 2022. - ROBERTO 
COSTA - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 20/2022

Concede Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman ao senhor 
César Jatahy Fonseca.  

Art. 1º   Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo Manuel 
Beckman ao Desembargador Federal, Senhor Cesar Jatahy Fonseca, na-
tural da Salvador – Ba. 

Art. 2º   Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, ESTADO 
DO MARANHÃO, 25 DE ABRIL 2022. - Othelino Neto - Deputado 
Estadual

MOÇÃO Nº 011 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno, so-
licitamos o envio de Moção de Aplausos, por parte desta Casa, dirigida 
à ALUMAR, pela retomada das atividades de produção de alumínio 
na fábrica. Isto se justifica porque, a ALUMAR, com a reativação da 
fabricação de alumínio, gerou de imediato 2500 empregos diretos e in-
diretos para a nossa população. Ainda, investiu 957 milhões somente 
neste projeto. 

À ALUMAR, nosso reconhecimento pela sua contribuição 
histórica no desenvolvimento do Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. São Luís, 26 de abril de 2022 - JOTA PINTO - Deputado Es-
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tadual

REQUERIMENTO Nº 100 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração ao 
Sr. Gabriel Santana Furtado Soares, pela eleição como Defensor Pú-
blico Geral do Estado do Maranhão.

Dessa forma, o Excelentíssimo Dr. Gabriel Santana Furtado Soa-
res é natural do pernambucano e vive no Maranhão desde que tomou 
posse como defensor público do estado, em 2009. Atualmente, ele é 
subdefensor público-geral do Maranhão; e é defensor público titular 
do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon)

Cumpre mencionar que a gestão do defensor-geral eleito e recém-
-nomeado Gabriel Furtado terá início em 01 de junho de 2022 e seguirá 
até 31 de maio de 2024

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr. 
Geraldo Castro, jornalista e radialista, pelos serviços prestados a 
sociedade maranhense, quando esteve dentro da Mirante.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de abril de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 2817/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Afonso Cunha 
- Arquimedes Barcelar para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 

de 1996;
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2818/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Água Doce do 
Maranhão, Thalita e Silva Carvalho Dias, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 

deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2819/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre 
William, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 
DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.
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(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 

o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2820/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Altamira do Ma-
ranhão - ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
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das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2821/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas 
- Kedson Araújo Lima, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     

 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
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tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2822/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do 
Maranhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDApara 
que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 
2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 

de 1996;
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2823/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre 
do Pindaré - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, para que 
tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 
2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 

deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2824/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - 
Itamar Nunes Vieira, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
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tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2825/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do Mara-
nhão - Nelene da Costa Gomes para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
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culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2826/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amarante 
do Maranhão - Vanderly Gomes Miranda para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-

mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.
                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
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entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2827/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, 
Helder Lopes Aragão, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2828/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anapurus, VAN-
DERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, para que 
tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 
2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2829/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, 
JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
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fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2830/2022

Senhor Presidente

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã, 
Flávio Amorim Muniz, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
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de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2831/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana 
Marão Felix, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-

mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.
                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
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entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2832/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro 
Fernandes Ribeiro, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2833/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui Fer-
nandes Filho, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 

deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2834/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
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tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2835 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Junior, solicitando-lhe que de-
termine providências, objetivando a pavimentação em bloquetes nas 
ruas dentro do Povoado Paraíso, município Tasso Fragoso.

O pleito é suma importância para aquela municipalidade, opor-
tunizando uma melhor trafegabilidade de veículos e pedestres naquela 
localidade, assim garantindo o direito de ir e vir aos munícipes da cida-
de de Tasso Fragoso, em especial do Povoado em questão, que demanda 
por esta pavimentação há muitos anos. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 20 de abril de 2022. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2836/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN 
BRANDAO DE FARIAS, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
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Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 

é devidamente remunerado e nem valorizado.
Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 

categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2837/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira, CAR-
LA FERNANDA DO REGO GONCALO, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
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repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2838/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri, 
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     

 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
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tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2839/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacurituba, LE-
TICIA LIBIA BARROS COSTA, para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2840/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Balsas, ERIK 
AUGUSTO COSTA E SILVA, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-

tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2841/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barão de Grajaú 
– CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA, para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-

mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2842/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barra do Corda, 
Rigo Alberto Teles de Sousa para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
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das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2843/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barreirinhas, 
AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.
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Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-

tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2844/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bela Vista do 
Maranhão, JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, para que 
tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 
2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2845/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Belágua, Herlon 
Costa Lima, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 

deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2846/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Benedito Leite, 
RAMON CARVALHO DE BARROS, para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
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fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2847/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bequimão, 
João Batista Martins, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
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de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2848/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bernardo do 
Mearim, ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
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em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2849/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Boa Vista do 
Gurupi, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA, para 
que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 
2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2850/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom jar-
dim, CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, para que tome ciência 
e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 

deste artigo;
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2851/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Jesus 
das Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
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no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2852/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Lugar, Mar-
lene Silva Miranda, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.
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§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2853/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo de Areia, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, , para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino. A 
presente Lei é denominada como “passivo do FUNDEB” decisões judi-
ciais que obrigaram a União a corrigir para cima seus cálculos e com-
plementar sua participação no fundo. Essa complementação foi feita 
por meio de precatórios, títulos que reconhecem dívidas de sentenças 
transitadas em julgado contra a administração pública.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dispor 
sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões 
judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribui-
ção dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 
24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 
com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;
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III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasi-
leiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos pos-
teriores. 

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2854/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo, JOSÉ FA-
RIAS DE CASTRO para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 

decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2855/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti Bravo, Lu-
ciana Borges Leocadio, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-

dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2856/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti, JOSÉ AR-
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NALDO ARAUJO CARDOSO, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2857/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriticupu, 
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
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dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2858/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buritirana, TO-
NISLEY DOS SANTOS SOUSA, para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
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ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2859/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cachoeira Gran-
de, RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino. A 
presente Lei é denominada como “passivo do FUNDEB” decisões judi-
ciais que obrigaram a União a corrigir para cima seus cálculos e com-
plementar sua participação no fundo. Essa complementação foi feita 
por meio de precatórios, títulos que reconhecem dívidas de sentenças 
transitadas em julgado contra a administração pública.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dispor 

sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões 
judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribui-
ção dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 
24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 
com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasi-
leiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos pos-
teriores. 

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2860/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajapió, Marco-
ne Pinheiro Marques,  para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino. A 
presente Lei é denominada como “passivo do FUNDEB” decisões judi-
ciais que obrigaram a União a corrigir para cima seus cálculos e com-
plementar sua participação no fundo. Essa complementação foi feita 
por meio de precatórios, títulos que reconhecem dívidas de sentenças 
transitadas em julgado contra a administração pública.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dispor 
sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões 
judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribui-
ção dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 
24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 
com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
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14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasi-
leiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos pos-
teriores. 

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2861/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajari,  Constan-
cio Alessanco Coelho De Souza, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino. A 
presente Lei é denominada como “passivo do FUNDEB” decisões judi-
ciais que obrigaram a União a corrigir para cima seus cálculos e com-
plementar sua participação no fundo. Essa complementação foi feita 
por meio de precatórios, títulos que reconhecem dívidas de sentenças 
transitadas em julgado contra a administração pública.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dispor 
sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões 
judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribui-
ção dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 
24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 
com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasi-
leiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos pos-
teriores. 

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 
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O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2862/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Campestre 
do Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2863/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cândido Mendes, 
JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
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precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2864/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cantanhede, 
JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS para que tome ciência 
e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:
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I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2865/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Capinzal do Nor-
te, ANDRE PEREIRA DA SILVA, para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;
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III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2866/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carolina, ERI-
VELTON TEIXEIRA NEVES, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2867/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carutapera, AIR-
TON MARQUES SILVA, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2868/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Caxias, FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
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Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2869/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cedral – Fernan-
do Gabriel Amorim Cuba para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
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nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2870/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro do Gui-
lherme – José Soares De Lima , para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
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públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2871/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Central do 
Maranhão - Cleudilene Privado Martins, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2872/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro Novo do 
Maranhão – Joedson Almeida Dos Santos, , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 
em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2873/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Chapadinha – 
Maria Ducilene Pontes Cordeiro, , para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
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precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2874/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia – Fer-
nando Augusto Coelho Teixeira, , para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:
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I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2875/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Codó, Bruno Jose 
Francisco Lima Neres , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;
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III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2876/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, 
Bruno José Almeida e Silva, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2877/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira 
Miranda Da Silva Barroso, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2878/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
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Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2879/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis 
Mendes Ferreira Filho para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
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nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2880/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, Aldo 
Luis Borges Lopes, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
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públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2881 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Exce-
lentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício 
Bandeira, solicitando a recuperação asfáltica da MA – 225 que liga 
os povoados de Sobradinho e Varas, no município de Barreirinhas, 
haja vista tratar-se do estratégico corredor de tráfego que faz acontecer 
o intercambio social, econômico e cultural, muito importante para nos-
so estado. 

Sabe-se, inclusive, que a rodovia é importante para o desloca-
mento de pessoas e cargas e que merece atenção, pois facilita o acesso 
a um dos principais pontos turísticos do Maranhão.

Dada a importância dessa intervenção no processo de urbaniza-
ção da cidade, a comunidade de Barreirinhas/MA espera que a presente 
propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Exce-
lência, o secretário Estadual de Infraestrutura.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 26 de abril de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2882 / 2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. 
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar, 
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de 
São José de Ribamar/MA, no mês de maio de 2022 ou ainda em período 
seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 26 de abril de 2021. - Jota Pinto - De-
putado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2883 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão e ao 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), Sr. Paulo 
Casé Fernandes, solicitando-lhes que determinem providências para 
implantação de um Restaurante Popular no município Da Raposa, 
MA.

Esta indicação tem como finalidade ampliar a oferta de refeições 
balanceadas e de qualidade, comercializadas a preços baixos, benefi-
ciando trabalhadores e todas as famílias de baixa renda existentes no 
município. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 19 de Abril de 2022. - JOTA PINTO - Deputado 
Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2884/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Davinópolis, Rai-
mundo Nonato De Almeida Santos, , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
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precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2885/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, Ail-
ton Mota Dos Santos, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:
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I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2886/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Esperantinópolis 
– Aluisio Carneiro Filho para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;
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III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2887/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Estreito, Leoar-
ren Tulio De Sousa Cunha, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
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formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2888/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova 
do Maranhão, Luiza Coutinho Macedo, , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 
em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2889/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fernando Falcão, 
Raimunda Da Silva Almeida,  para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
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precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2890/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Formosa da 
Serra Negra, Cirineu Rodrigues Costa, para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
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por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2891/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortaleza dos 
Nogueiras, Luiz Natan Coelho Dos Santos, , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
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ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2892/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, Sebas-
tião Pereira Da Costa Neto, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-

no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
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ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2893/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, 
Shirley Viana Mota para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2894/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Gonçalves Dias, 
Antonio Soares De Sena, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 
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A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 

rateio definido no § 1º deste artigo.”
Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2895/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Archer, Antônia Leide Ferreira Da Silva Oliveira, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
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corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2896/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Edison Lobão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
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funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2897/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Eu-
gênio Barros, Francisco Carneiro Ribeiro, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 

a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2898/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz 
Rocha, José Orlanildo Soares De Oliveira, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-

dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2899/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
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ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Newton Bello, Roberto Silva Araujo, para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-

fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2900/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Nu-
nes Freire, Josimar Alves De Oliveira, para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
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“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 

categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2901/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Graça Aranha, 
Ubirajara Rayol Soares, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
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emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2902/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, Mer-
cial Lima De Arruda, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
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nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2903/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guimarães, 
Osvaldo Luís Gomes para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2904/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Humberto de 
Campos, Luis Fernando Silva Dos Santos, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2905/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Icatu, Wala-
ce Azevedo Mendes, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
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“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 

categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2906/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé do Meio, 
José Almeida De Sousa, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
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emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2907/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, 
Erlanio Furtado Luna Xavier, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
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nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2908/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, Fran-
cisco De Assis Andrade Ramos, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2809/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava do Gra-
jaú, Jovaldo Cardoso Oliveira Junior para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2910/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru Mirim, 
Benedito De Jesus Nascimento Neto para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-
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rar acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 
com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2911/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do Mara-
nhão, Lúcio Flávio Araújo para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;
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II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 

emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2912/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jatobá, Carlos 
Roberto Ramos Da Silva, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-

por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
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tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2913/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jenipapo 
dos Vieiras, Arnobio De Almeida Martins para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007;
III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-

dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2914/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa, Vil-
son Soares Ferreira Lima, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-

fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2915/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia, Rai-
mundo Da Silva Santos, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
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dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2916/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do 
Maranhão, Antonio Rodrigues Do Nascimento Filho, para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022 85
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2917/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago da Pedra, Maura 
Jorge Alves De Melo Ribeiro, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-

ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2918/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago do Junco, 
Maria Edina Alves Fontes, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2919/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos Rodri-
gues, Valdemar Sousa Araujo, para que tome ciência e faça cumprir a 
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LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 

dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2920/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex 
Cruz Almeida para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
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corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2921/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa do Mato, 
Alexsandre Guimaraes Duarte, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
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ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO WENDEL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Com a palavra, o Deputado Wendel Lages por cinco minutos, sem 
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, 
internautas, amigos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas 
redes sociais. Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna para destacar 
aqui a nossa participação ontem, terça-feira, em cidades, em municípios 
maranhenses ao lado do Governador Carlos Brandão de uma agenda de 
entrega de benefícios e obras para municípios. E na agenda de ontem, 
o município de Arari foi contemplado com diversos benefícios, junto 
com o Prefeito Rui, junto com o Vereador Marcelo, Vereador Tiago; 
e também o município de Bela Vista, junto com o Prefeito Augusto. 
E, na oportunidade, os municípios foram contemplados com obras na 
educação, Centro de Educação Educa Mais, Escolas Dignas; benefícios 

também na área da agricultura, como kit de irrigação; na pesca, como 
o Programa Mais Pescados, quase dez toneladas de peixes e pescados 
entregues para a população, barcos, motores, sistema de abastecimento 
de água. E uma agenda importante, repleta de municípios e que vai 
beneficiar a população, levar mais educação e qualidade de vida para as 
pessoas e os habitantes da cidade de Arari e de Bela Vista. Para mim, 
é uma alegria e uma satisfação fazer parte da base do Governo e poder 
prestigiar e participar dessas ações, poder acompanhar o Governador 
Carlos Brandão nas ações que ele realiza pelo estado do Maranhão. En-
tão, Senhor Presidente, eu faço esse registro no sentido de parabenizar 
o Governo do Estado e o Governador Carlos Brandão pelas agendas 
que ele tem feito por todo o estado do Maranhão levando benefícios e 
obras para os municípios maranhenses, como também o Programa Mais 
Asfalto, que foi levado e entregue a assinatura de ordem de serviço para 
o município de Arari e também para o município de Bela Vista. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Jota Pinto por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, im-
prensa. Senhor Presidente, uso este Pequeno Expediente desta manhã 
para destacar dois momentos importantes para o estado do Maranhão. 
O primeiro é um momento, um anúncio importante do Governador 
Carlos Brandão que, na segunda-feira, recebeu a empresa de soluções 
energéticas que vai investir R$ 100 milhões em energias renováveis, 
energias limpas, em alguns municípios do Maranhão. Isso mostra já 
o momento, esse novo momento do governo que abre as portas e dá 
garantias aos investidores da segurança política, da segurança jurídica, 
para que os empresários do estado do Maranhão e outros empresários 
possam investir no estado do Maranhão. É importante quando o Go-
vernador Carlos Brandão anuncia que o governo está de portas abertas 
para tratar forte na geração de oportunidades de emprego e renda para 
o povo do Maranhão. Então, não poderia destacar este momento, desse 
primeiro anúncio de investimento de R$ 100 milhões para o Maranhão 
de energias renováveis, energias limpas para algumas cidades como 
Codó, Brejo, Anapurus e Santa Inês. Inicialmente, esses municípios. 
Eu tenho certeza de que essa empresa veio muito mais pelo estado do 
Maranhão. Eu quero parabenizar o governador que está preocupado em 
trazer grandes empresas, grandes investidores para o estado do Mara-
nhão, para investir e dar oportunidade de geração de oportunidades, 
para o nosso povo, principalmente para essa juventude. A segunda parte 
que eu considero muito importante para o estado do Maranhão, para os 
maranhenses, é que, amanhã, a empresa Alumar retomará a produção de 
alumínio. A produção de alumínio, que estava fechada por algum tem-
po, amanhã será retomada. Eu queria destacar que, de início, a Alumar 
vai gerar, em média, 2.500 empregos diretos e indiretos para o mara-
nhense, vai investir quase R$ 1 bilhão no nosso estado. Isso é motivo 
de alegria, de nós parabenizarmos a empresa por trazer, neste momento, 
essa boa e grande notícia para os maranhenses. Amanhã, a Alumar ini-
cia uma nova era na produção de alumínio, e eu tenho certeza de que 
isso nos fortalece muito na política que ela sempre fez na questão da 
preocupação ambiental e nas políticas voltadas, principalmente, para 
as questões sociais no Cinturão Verde da empresa. Todos aqueles bair-
ros em volta da Alumar, que se chama Cinturão Verde, têm benefícios 
nas áreas sociais. A Alumar sempre investiu forte, e eu tenho certeza 
de que, com a retomada da produção do alumínio, esses trabalhos so-
ciais serão fortalecidos, e a Alumar fará muito mais pelo nosso estado 
e pela nossa capital. Quero parabenizar todos os dirigentes e diretores 
da empresa que trazem essa boa notícia para o estado do Maranhão. E 
eu, como ex-funcionário daquela empresa, fico muito feliz, porque foi 
ali que eu vi a Alumar dar muitas oportunidades para os maranhenses. 
E hoje quase 100% dos funcionários são maranhenses. É uma empresa 
que dá oportunidade para os maranhenses. Portanto parabéns a Alumar, 
parabéns ao Governo do Estado também, que incentivou e deu todas as 
condições para que a empresa voltasse a produzir alumínio no estado do 
Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Deputada Socorro Waquim por cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, demais deputados e deputadas presen-
tes, boas-vindas à Deputada Ana do Gás. Que alegria ter você conosco 
depois de ter prestado um grande serviço, também como executiva ao 
Estado do Maranhão, à frente da Secretaria Estadual das Mulheres. Eu 
sei que V. Exa. fez um grande empenho, colocou toda a sua disposição, 
disponibilidade e compromisso social com as causas das mulheres, com 
todas as políticas públicas que foram possíveis serem desenvolvidas 
no âmbito da Secretaria. E nós temos só que lhe aplaudir, porque os 
espaços de mulheres já são poucos, mas quando uma mulher ocupa com 
competência, com habilidade, com efetividade quem ganha são todas as 
mulheres do Maranhão, são todas as mulheres do Brasil, porque passa 
a ser um espaço de muita referência. E é isso que nós precisamos ser 
na sociedade sempre mulheres de referência. Então seja bem-vinda de 
novo ao nosso convívio diário e nós agradecemos o seu trabalho. Se-
nhor Presidente, eu também, hoje, falo aqui, nessa tribuna, para regis-
trar a minha ida ontem a Arari com o Governador Carlos Brandão para 
também, como colocou aqui o Deputado Wendel, mais uma atividade 
governamental de várias ações, dando continuação a essas ações que 
o Governo já tem de entrega de motores, de oportunizar trabalho para 
inúmeros trabalhadores do Maranhão em várias áreas, levando também, 
na área nutricional, o alimento, que foi o peixe que foi colocado lá para 
a população. O que parece uma coisa simplória, mas que é muito im-
portante. Muitos, hoje, no Brasil, no mundo e no Maranhão ainda estão 
sem a comida na mesa, porque, muitas vezes, não têm o trabalho. Então 
foram ações importantes e aqui eu destaco que, além de estar lá sendo 
apoiada por Maria... Porque nós chamamos simplesmente Maria, por-
que também ela é uma mulher guerreira. Ela é uma mulher à frente do 
seu tempo. É uma mulher que se lançou na política e que acredita que, 
pela política, pela fala e pela ação da política, ela também possa con-
tribuir muito com o município de Arari no futuro. Nós tivemos a opor-
tunidade de ir lá conseguir, através do Governo do Estado, através de 
Felipe Camarão na Secretaria de Educação, as coberturas das quadras 
do Colégio Leão Santos, Colégio Arimateia Cisne e a quadra da cidade 
de Arari, que foi a escola que foi ontem entregue pelo Governo do Esta-
do, da Sema, que também foi reformada numa parceria com a Vale. Aí 
a gente destaca aqui essa importância de as empresas serem parceiras 
da Educação no Maranhão. Com relação à outra escola para a qual foi 
solicitada a quadra, que é o Colégio Comercial, também foi solicitada 
para ser reformada e ter a cobertura. Parece uma coisa pequena, Ana, 
cobrir uma quadra de esporte, construir uma quadra de esporte de uma 
escola, mas não é. É uma grande ação, porque a escola é um conjunto 
de aprendizado e de formação humana. Os jovens, com uma quadra na 
escola, têm a oportunidade não só de praticar o esporte, mas também 
de ampliar a sua formação humanística. Muitas vezes, essas quadras 
de esportes são a forma e a metodologia de se tirar inúmeros jovens do 
caminho das drogas. Então, é uma ação importante que engrandece a 
educação do Maranhão dentro desse projeto de educação de qualidade. 
Aqui eu destaco a importância que tem uma quadra de esportes num 
município pequeno ou em qualquer que seja o local que esteja, dentro 
da escola, pois pode revelar inúmeros talentos para várias modalidades 
de esporte. Isso significa, sobretudo, gerar oportunidades para a juven-
tude, para que as famílias também, por meio dessas diferentes ações 
no âmbito educacional da parte acadêmica, seja na formação humanís-
tica do seu jovem, possa ter na sociedade, cada vez mais, cidadãos em 
condições de fazer com que as suas próprias vidas, a sua própria ação, 
as suas próprias atitudes possam construir uma sociedade melhor, uma 
sociedade mais humana, mais justa, mais solidária e, acima de tudo, um 
Maranhão mais forte. Então, é por esse processo de transformação que 
a educação traz ao ser humano o que tanto se decanta nos discursos, 
que é o desenvolvimento humano. Então, a ação dessas quadras, da 
entrega de uma escola vem como concretude, vem como atitude e ação 
específica para que a educação se torne uma realidade. Então, eu fico 
contente de fazer esse registro, na manhã de hoje, e dizer: Arari, conte 
comigo! Maranhão, conte comigo! E vamos como educadora continuar 
trabalhando em ações concretas e efetivas que, a cada dia, melhore mais 

a educação. Muito obrigada, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da 

oradora) - Bom dia a todos e todas, Senhor Presidente, deputados e 
deputadas, internautas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, 
servidores desta Casa, bom dia a todos e todas. Muito feliz hoje, caros 
colegas, de estar retornando a esta Casa, a esta tribuna, após um período 
de contribuição aqui, como já foi falado pela colega Professora Socorro, 
no Executivo. Em 2019, assumi um dos maiores desafios da minha vida 
pública. Senhor Presidente Othelino, eu acabava de ser reeleita, a única 
deputada reeleita na legislatura passada, portanto, eu passaria quatro 
anos atuando aqui, nesta Casa, com mais experiência, com mais conhe-
cimento, portanto, em condições mais favoráveis para atuar na defesa 
dos direitos do nosso povo do Maranhão. Mas o destino me reservou 
outros planos. Quero aqui agradecer ao ex-governador Flávio Dino, 
gestor de excelência e um amigo querido, que me honrou com a missão 
de coordenar e executar políticas públicas para as mulheres em todo o 
estado do Maranhão. Foram três anos de muito trabalho em defesa das 
mulheres maranhenses. Conseguimos o fortalecimento da Secretaria 
de Estado da Mulher quando dobramos o seu orçamento, mesmo em 
um período pandêmico que nós vivemos e ainda estamos vivendo. Em 
nossa gestão conseguimos colocar políticas pública para as mulheres 
em todas as Secretarias do Governo do Estado. Professora Socorro, em 
muitos aspectos, nos tornamos referência para o Brasil. Caros colegas, 
com a política de promoção da dignidade menstrual, a criação do De-
partamento de Combate ao Feminicídio, a Casa da Mulher Maranhen-
se, e o terceiro Plano Estadual de Políticas Públicas para as mulheres, 
que já está aqui encaminhado para esta Casa. Agradeço imensamente 
o apoio, Deputado Carlinhos Florêncio, do Governador Flávio Dino, 
do nosso atual Governador Carlos Brandão, aos colegas Secretários 
de Estados que compreenderam a dimensão que caracteriza as políti-
cas públicas voltadas específicas e universais para todas nós mulheres. 
Conseguimos estruturar em mais de 170 municípios, Presidente Othe-
lino, esses organismos de políticas públicas juntos aos prefeitos, junto 
às Câmaras Legislativas. Entregamos a segunda unidade da Carreta 
da Mulher. Aqui uma novidade. Trago aqui mais essa conquista a esta 
Casa, onde houve muitas demandas de vários colegas em uma disputa 
muito grande, porque foi e é uma das ferramentas desse organismo de 
política pública que têm salvado muitas mulheres. Foram mais de 170 
municípios atendidos com a Carreta da Mulher. Assim também como 
foram destinados veículos para as secretarias e coordenadorias muni-
cipais para as mulheres através de Emenda Parlamentar. Desenvolve-
mos políticas públicas que viraram leis como o programa Te Empodera. 
Atuamos com o programa Te Empodera e Mulheres Guardiãs. Atuamos 
fortemente na distribuição de absorventes higiênicos com um projeto de 
minha autoria. Realizamos o combate à violência contra todas as mu-
lheres, realizando o combate a violência contra todas as mulheres. Aqui 
parabenizar a Deputada Daniella Tema, que está à frente dessa política 
aqui como Procuradora da Mulher junto com todas as outras colegas 
deputadas. Entendendo que as escolas também são um espaço de pre-
venção para cuidarmos das nossas meninas, porque ainda apontam um 
grande número de violência contra as nossas meninas de abuso. Redu-
zimos a mortalidade materna pelo quinto ano consecutivo. Parabenizar 
aqui todo o trabalho dos profissionais de saúde, do ex-secretário Carlos 
Lula e de toda a sua equipe. Realizamos mais de cem mil atendimentos, 
como preventivos no combate ao câncer do colo de útero, e mais de 
cinquenta mil mamografias na Carreta da Mulher durante toda essa pan-
demia, mesmo com as limitações, se readaptando, distribuindo cestas 
básicas, nesse período pandêmico, para aquelas mulheres que estavam 
em situação de vulnerabilidade, em situação crítica e necessitavam da 
política de enfrentamento à violência contra todas nós, mulheres. Conto 
agora, Deputada Socorro, com o fundo estadual. Parabenizo a Coronela 
Augusta, que desempenhou um trabalho gigante com a Patrulha Maria 
da Penha, que hoje já está implantada em oito municípios. A Aluguel 
Social que foi indicação aqui desta Casa, entre muitas e outras ações 
no enfrentamento ao feminicídio, que nós sabemos que ainda morrem 
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muitas mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Os movimentos 
e organismos de políticas para mulheres, assim como o Conselho Esta-
dual da Mulher. Parabenizar a atuação que tiveram numa participação 
determinante para a conquista de mais direitos para todas nós, mulheres 
maranhenses. Criamos editais para apoiar entidades e grupos de mu-
lheres, mulheres desportistas, fazedoras de culturas, empreendedoras, 
cientistas, acadêmicas e de comunidades.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o microfone para a Deputada Ana concluir o pronun-
ciamento.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Desculpa, já con-
cluindo. Será dada continuidade com a nossa Secretária atual, Célia 
Salazar, uma mulher de grande experiência, uma mulher negra que 
sofre mais que ninguém o preconceito, o racismo, mas que vai dar e 
está dando continuidade a todas essas políticas ao lado de uma grande 
mulher também, a Antonieta Lago. Então, já finalizando, Senhor Pre-
sidente, queria aqui fazer referência também junto à ONU Mulheres, 
no Brasil, que desenvolve hoje, no Maranhão, o Programa de Direitos 
Humanos de Mulheres Indígenas e Quilombolas aqui no nosso estado. 
Olhamos para as mulheres em situação de prisão, para as mulheres ne-
gras, para as mulheres de axé, já que a gente vive um momento muito 
delicado hoje com a intolerância religiosa. Então, é preciso que a gente 
fique atento para podermos estar nos respeitando como sociedade civil, 
como entidades religiosas, Poderes Executivos e Legislativos, as nossas 
mulheres com deficiências, quebradeiras de coco, da cidade, do cam-
po, das florestas, nossas meninas, jovens e idosas e as nossas mulheres 
LGBTQIA+. Hoje, encontra-se em processo de implantação, Senhor 
Presidente, na Secretaria de Estado da Mulher, a segunda unidade da 
Casa da Mulher Maranhense, que é um programa pioneiro, no Brasil e 
no Maranhão, é referência em Caxias e já está em início de articulação 
para a construção e o funcionamento de toda essa rede no combate à 
violência doméstica. A outra casa será implantada, em Chapadinha, e 
contamos também com a implantação da Casa da Mulher Brasileira, 
modelo 2, em São José de Ribamar. Nos últimos, como Secretária de 
Estado da Mulher, a Secretaria de Estado da Mulher vem ampliando e 
promovendo essas diversidades de ações, projetos e programas, como 
aqui já foi citado: Mães da Ilha, Espaço de Prevenção, Mulheres que 
Constroem, Multiplica Mulher e tantos outros que estão em funciona-
mento. Saímos de 69 organismos para 170. Os editais, como aqui já foi 
citado, em encontros regionais que foram realizados nas 19 regionais 
do nosso estado. Realizamos também campanhas como Março Mulher; 
Carnaval Seguro; Outubro Rosa; Fia, não se Cale; Agosto Lilás; Sema-
na Estadual do Combate ao Feminicídio; Vinte e um dia de Ativismo; 
Fim da Violência contra as Mulheres, esse enorme universo de políticas 
públicas voltadas para todas nós. Senhor Presidente, já finalizando e 
agradecendo aqui o tempo, paralelo a isso, fiz dezenas de indicações, 
de implementações também na melhoria dos nossos municípios, como 
asfalto, destinação de ambulâncias, destinação de patrulhas, de via-
turas, de tratores agrícolas, como para as minhas queridas cidades de 
Anajatuba, Itapecuru, São José dos Brasílios. Também parabenizar o 
Governador Flávio Dino, nosso Governador Carlos Brandão pela con-
tinuidade e o fortalecimento desse grande projeto das Escolas Dignas, 
as nossas indicações, por estruturar os espaços esportivos e de lazer 
como praças, campos de futebol, esses aparelhos para o hospitais e do 
Materno Infantil lá em Presidente Dutra, a instalação da hemodiálise 
em Presidente Dutra e tantas outras ações paralelas a nossa atuação no 
Executivo. Senhor Presidente, eu tenho muito que agradecer, primei-
ramente, a Deus, ao povo do Maranhão, que me deu saúde e determi-
nação. Agradeço com muito carinho nosso Governador Flávio Dino, 
nosso Governo Carlos Brandão, toda minha equipe da SEMU, que nos 
impulsionou a avançar. Agradecer a minha família, meu esposo, meus 
filhos e todo esse fortalecimento e todas as mulheres do nosso estado 
do Maranhão. E aqui dizer a elas que estaremos aqui no Executivo, 
porque de onde eu estiver, Professora Socorro, eu ajudo uma mulher. 
Estaremos aqui avançando com essas políticas de mãos dadas em algo 
que nós nos tornamos outro tipo de mulher, outra mulher quando a gen-
te conhece a fundo, a ponto essa política e vive e conhece a realidade 

de todas as nossas mulheres maranhenses. Muito obrigada. Muito feliz 
de retornar ao convívio de colegas aqui, deputados e deputadas, em um 
ano bastante importante para que a gente possa dar continuidade aos 
avanços do nosso Estado do Maranhão, ao lado do nosso Governador 
Carlos Brandão, dos colegas deputados, do nosso próximo senador da 
república Flávio Dino e também na construção do desenvolvimento no 
âmbito federal para o nosso Brasil. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, demais Membros da 
Mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que 
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom-dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos pode-
rosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor 
Presidente, eu ocupo o pequeno Expediente, na manhã desta quarta-
-feira, para fazer uma referência elogiosa ao Sistema Mirante de Co-
municação, à TV Mirante por seus 35 anos e para agradecer também 
à Assembleia Legislativa por ter aprovado o nosso requerimento de nº 
76, aprovado no dia 05 de abril, de mensagens de aplausos manifestado 
pelo Deputado Wellington do Curso a TV Mirante, por meio do funda-
dor Fernando Sarney até todo o grupo da família Sarney pelos 35 anos 
da TV Mirante, existência completada no dia 15 de março. Deputado 
Wellington do Curso, que tem um mandato atuante em defesa da po-
pulação, em defesa do povo do Maranhão, deputado que nunca faltou, 
que nunca chegou atrasado, faz esse reconhecimento. Não tenho ligação 
nenhuma com o grupo Sarney, não tenho ligação nenhuma com o grupo 
Mirante, mas, enquanto empresário à frente do Curso Wellington, tam-
bém como cliente, sempre muito bem atendido pelo Sistema Mirante. 
Hoje, eu faço esse reconhecimento, na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, pelo relevante serviço prestado pela TV Mirante à 
população do estado do Maranhão, em todos os seus programas, com 
toda a sua programação. Na TV Mirante, acordamos, logo cedo, com o 
Bom Dia Maranhão, um programa que tem vários quadros, dentre eles 
o programa Bastidores que dá espaço para os políticos de forma inde-
pendente, de forma democrática, para que todos possam se apresentar. 
Então, parabéns por esse programa. Logo, ao meio-dia, programa de 
audiência, que é o Jornal da Mirante 1ª edição. Logo depois, o Jornal da 
Mirante 2ª edição. Uma programação também variada, no final de se-
mana, de entretenimento, de informação e jornalismo. Então, parabéns 
à TV Mirante pelos seus 35 anos. Fica aqui o reconhecimento de um de-
putado atuante, de um deputado que faz, na manhã de hoje, o reconhe-
cimento pelos relevantes serviços prestados pela TV Mirante, afiliada 
da Rede Globo. Trabalho que já se estende desde o dia 15 de março de 
1987. Parabéns à TV Mirante e parabéns a todos os profissionais, reda-
tores, editores, diretores, jornalistas, cinegrafistas, radialistas, parabéns 
a todos que fazem, que compõe a TV Mirante no estado do Maranhão, 
parabéns a todos vocês. Senhor Presidente, outra pauta muito impor-
tante que trazemos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
que, ontem, nós destacamos é a operação da Polícia Federal, em alguns 
estados, com relação à compra fraudulenta dos respiradores, diante da 
qual fomos o único e o primeiro deputado a denunciar. Logo em abril, 
denunciamos que o Estado do Maranhão comprou 30 respiradores, pa-
gou antecipado, pagou adiantado, e os respiradores não chegaram. Logo 
depois, o governo do Estado fez outra compra fraudulenta com o paga-
mento de 50% para a aquisição de mais 40 respiradores. Após a nossa 
denúncia, esses 40 respiradores também não foram entregues, mas o di-
nheiro foi devolvido a menos. Nós pagamos R$ 4,3 milhões na compra 
de 40 respiradores, 50% adiantados. Após a nossa denúncia, a compra 
foi frustrada e o dinheiro voltou para os cofres do governo do Estado, só 
que não devolveram R$ 4,3 milhões, só devolveram R$ 3,7 milhões. O 
governo do Estado teve um prejuízo de mais de R$ 600 mil, e a culpa é 
de quem? Quem vai pagar esse prejuízo? E a compra inicial, a primeira 
compra de R$ 4,7 milhões, de quem foi o prejuízo, quem pagou o pre-
juízo? Quem vai ser responsabilizado por isso? Então uma compra frau-
dulenta; um pagamento antecipado; a empresa investigada na Bahia; a 
compra feita pelo Consórcio Nordeste. E começou a investigação em 
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outros estados e no Nordeste, no estado da Bahia. Teve, inclusive, uma 
CPI, no estado do Rio Grande do Norte, que apresentou falhas, que 
apresentou problemas. Nós fomos ao Ministério Público Federal, fo-
mos à Polícia Federal e nós denunciamos na Polícia Federal. Estaremos 
apresentando mais uma vez, na Polícia Federal, mais elementos, mais 
informações para que essa investigação da compra de respiradores do 
Consórcio Nordeste possa chegar até o Maranhão, possa chegar até o 
Governo do Estado, possa verificar o que realmente aconteceu. O De-
putado Wellington do Curso foi o primeiro deputado e único deputado a 
denunciar a máfia da compra dos respiradores, a compra.. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Wellington do Curso 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Con-
cluindo, Senhor Presidente. Professor e Deputado Wellington do Curso, 
corajosamente, foi o único e o primeiro deputado a denunciar a compra 
fraudulenta de respiradores por parte do Governo do Estado. Denuncia-
mos, cobramos informações e nada. Solicitamos, inclusive, a possibili-
dade de criar CPI, a CPI da Saúde, para investigar o desvio de recursos 
públicos da saúde no Estado do Maranhão. Denunciamos no Ministério 
Público Federal. Denunciamos na Polícia Federal de forma corajosa. De 
forma corajosa, fomos até à Polícia Federal. E hoje temos aí a denúncia 
sendo investigada pela Polícia Federal. E vamos agora levar mais infor-
mações à Polícia Federal do Maranhão para que esse braço da investi-
gação do Consórcio Nordeste, da compra fraudulenta de respiradores 
possa chegar até o Maranhão e possa investigar, porque muitas vidas 
poderiam ter sido salvas se esses respiradores tivessem chegado ao es-
tado do Maranhão até o dia 28 de abril de 2020. Compra fraudulenta, 
superfaturada e com pagamento antecipado por parte do Governo do 
Estado, do ex-governador Flávio Dino e do Secretário de Saúde, o ad-
vogado Dr. Carlos Lula. Compra superfaturada, pagamento antecipado 
de respiradores que nunca chegaram ao estado do Maranhão. Cadê os 
respiradores? Cadê o dinheiro dos respiradores? A população quer saber 
e, com certeza, serão responsabilizados por isso. Deputado Wellington 
fiscalizando, cobrando a aplicação do dinheiro público no Estado do 
Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Parecer da CCJ em redação final ao Projeto de Lei n° 346, de au-
toria da Deputada Dra. Helena Duailibe. Em Discussão. Em Votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
Sanção. Item 2 da pauta. Senhores Deputados e senhoras Deputadas, 
nós temos aqui os itens 2,3,4 e 5, até o item 12, todos de autoria do 
Deputado Duarte Júnior. Esses projetos de lei tiveram os requerimentos 
de urgência aprovados pelo Plenário, contudo, estão sem parecer da 
CCJ. Apenas o primeiro item já tem parecer, portanto, esse já coloco 
em discussão. Em votação. Os deputados que aprovavam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Vou suspender a sessão para que 
as comissões se manifestem quanto aos projetos de lei constantes dos 
itens 3 a 12 da Ordem do Dia. Então, antes de suspender a sessão, eu 
vou apreciar aqui outros itens constantes da Ordem do Dia. Item 13. 
Projeto de Lei nº 119, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Aliás, vai ao segundo turno. Projeto de 
Lei nº 561, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 
009, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em vo-
tação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 002, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. 
Projeto de Resolução Legislativa nº 004, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Reso-
lução Legislativa nº 004, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 

estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 
nº 024, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 028, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à pro-
mulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 033, de autoria do De-
putado Duarte Júnior (lê). Projeto de Resolução Legislativa nº 043, de 
autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao 
segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Presidente, só solicitar que Vossa Excelência possa tirar 
da pauta de hoje, porque já tem mais dois outros requerimentos que 
devem consumir um certo tempo. Então, a gente deixa para a próxima 
terça-feira, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Fica transferido, para a sessão da próxima terça-feira, o item 11 da 
pauta.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Requerimento 111/2022, de autoria do Deputado Ricardo Rios e do 
Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) – É que, se houver consenso dos líderes, a gente vote esse projeto 
ainda nesta sessão, porque é importante aqui para nossa Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vou submeter aqui à CCJ.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) – Exato, suspender a sessão para que a gente possa votar o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então suspendo a sessão. Reaberta a sessão. Deputado Ariston, Presi-
dente da CCJ, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Bom dia, Presidente, o 
Parecer da Lei nº 172 já foi aprovado pela CCJ e já foi apreciado do nº 
192/22.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os itens 03 a 12 da Ordem do Dia, todos de autoria do Deputado Duarte 
Júnior.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON – Estiveram na pauta e foi 
pedido vista, então fica para a próxima reunião.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Na pauta da sessão de hoje Extraordinária. Deputado Duarte, V. Ex.ª ou-
viu a manifestação do Presidente da CCJ. Ficam transferidos para Or-
dem do Dia de amanhã e, não havendo objeção dos deputados, submeto 
à votação, a pedido do Deputado Rafael Leitoa, o Projeto de Lei nº 192, 
de autoria da Mesa Diretora da Assembleia. Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Requerimentos à Deliberação da Mesa. Requerimento nº 96, de 
autoria do Deputado Welington do Curso (lê). Deputado Wellington, V. 
Ex.ª quer discutir ou encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO – Eu que-
ro discutir, porque eu já aproveito, Senhor Presidente, e faço a junção 
do Item 24, que é o Requerimento nº 96 e do Requerimento nº 98, que 
são assuntos congêneres, são assuntos semelhantes, que é sobre a me-
renda escolar na cidade de Sucupira do Riachão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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V. Ex.ª tem 10 minutos. O Deputado Wellington vai discutir os Reque-
rimentos nº 24 e 26.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que acompa-
nham por meio da TV Assembleia. Senhor Presidente, apresentamos os 
Requerimentos 96 e 98, solicitando ao Prefeito de Sucupira do Riachão 
que tenha transparência com relação aos gastos públicos, transparência 
com relação à aplicação dos recursos do Fundeb, transparência com 
relação à aplicação dos recursos da merenda escolar, transparência com 
relação à aplicação dos recursos dos transportes escolar. Parece que não 
tem autoridade na cidade, não respeita o Ministério Público, não respei-
ta o Judiciário e não respeita muito menos os professores. Eu estive, na 
cidade de Sucupira do Riachão, reunido com os professores da cidade 
de Sucupira de Riachão e os professores têm total apoio do Deputa-
do Wellington do Curso, e é por isso que hoje eu ocupo a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para fazer referência 
a esse requerimento, solicitando ao Prefeito da cidade de Sucupira do 
Riachão, Valter Lins Rodrigues de Azevedo, esclarecimentos sobre a 
merenda escolar e quais os motivos pelos quais não está sendo distri-
buída a merenda escolar e como está sendo utilizada a verba destinada 
à compra da merenda. Então, estamos solicitando informações da apli-
cação do recurso na compra da merenda e por que não está sendo feita a 
distribuição da merenda, não está tendo a merenda e, o mais importante, 
que possa ser retomada a distribuição dos kits da merenda escolar no 
município de Sucupira do Riachão. Prefeito de Sucupira do Riachão, 
tenha transparência nos gastos públicos. Outros prefeitos de outros mu-
nicípios tiveram problema na aplicação dos gastos, tiveram investiga-
ção do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Então, prefeito 
de Sucupira do Riachão, cumpra a lei. Quatro pedidos ao prefeito de 
Sucupira do Riachão em nome dos professores da cidade de Sucupira 
do Riachão. Primeiro: reajuste de 33,24% a todos os professores. É lei. 
É a lei do piso, não é favor, é obrigação. Cumpra a lei do piso, prefeito 
de Sucupira do Riachão. Segundo: a aplicação dos recursos do Fundeb, 
como foram aplicados os recursos do Fundeb em 2021. Protocolamos 
um ofício solicitando informações de como foram utilizados os recur-
sos de janeiro a dezembro de 2021. Não recebemos informações ainda, 
portanto, protocolaremos, na próxima semana, uma representação, no 
Ministério Público, contra o prefeito da cidade de Sucupira do Riachão, 
o senhor Valter Lins Rodrigues de Azevedo, por falta de transparência 
e por não ter respondido com base na Lei de Acesso à Informação, uma 
solicitação do gabinete do Deputado Wellington do Curso, crime de im-
probidade administrativa, falta de transparência. Por último, com rela-
ção ao recolhimento previdenciário na cidade de Sucupira do Riachão. 
Prefeito de Sucupira do Riachão, respeite os professores da cidade de 
Sucupira do Riachão. Professores, continuem contando com o professor 
e Deputado Wellington do curso. Então, Senhor Presidente, um reque-
rimento simples, solicitando informações sobre a merenda escolar na 
cidade de Sucupira do Riachão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 24. Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – De-
ferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Os 
dois requerimentos são congêneres, foi a mesma coisa? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não, deferido o primeiro e, aí, vamos apreciar em seguida o próximo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pron-
to, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento nº 97, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento, Requerimento nº 98, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento, Deputado Wellington. Os três requerimentos 
à Mesa foram deferidos cem por cento hoje, Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, só agradecer pelo deferimento dos dois requerimentos 
e, se o senhor me permitir também, fazer não só convite, mas agradecer 
também à Mesa Diretora e a V. Excelência. Nós teremos mais uma edi-
ção da Assembleia em Ação. E, na nossa última Assembleia em Ação, 
havia feito a solicitação que a próxima Assembleia em Ação, que será 
amanhã, quinta e sexta, 28, 29, será na cidade de Paulino Neves. E aí 
eu quero agradecer a acolhida da solicitação para a cidade de Paulino 
Neves. Prestigiar os Lençóis Maranhense. Convidar todos os deputados 
para que possam participar também da Assembleia em Ação, que é o 
momento de levar a Assembleia até próxima da comunidade, próxima 
da população, para que conheça os nossos trabalhos na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Vou fazer o convite e, ao mesmo 
tempo, agradecer a acolhida e por ter acatado o nosso requerimento, 
a nossa solicitação para que Paulino Neves pudesse sediar a próxima 
Assembleia em Ação. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington, bem lembrado. Ratifico o convite a todos os 
deputados e deputadas para que participem do Assembleia em Ação. 
Será em Paulino Neves, nesta sexta-feira, pela manhã, onde já estare-
mos desde quinta-feira à noite, para uma conversa informal, a convite 
do Prefeito Raimundo Lívio e também com demais líderes da região. 
Deputado Wellington, de fato, foi o autor do requerimento para que 
o evento fosse em Paulino Neves. Será um momento importante para 
que possamos, neste encontro ali com líderes políticos e também com 
as pessoas que não são militantes da política, conhecer mais de perto a 
realidade daquela região tão bela, que é a região dos Lençóis Maranhen-
ses. Paulino Neves fica ali na região dos Pequenos Lençóis, uma cidade 
também de múltiplas belezas naturais. Nós vamos poder conhecer me-
lhor e influenciar mais para que possam ser mais utilizados os recursos 
ambientais e turísticos daquela região, podendo assim gerar mais em-
pregos, mais renda, para contemplar a população, claro, levando sem-
pre em consideração os cuidados com os recursos ambientais daquela 
região, que são tão ricos, conciliando a utilização daquela grande beleza 
com a preservação que é fundamental. Então, ficam todos convidados 
para o nosso evento, um evento oficial da Assembleia, o Assembleia 
em Ação na sua 7ª edição, no município de Paulino Neves, envolvendo 
toda a região dos Lençóis, chegando ao Baixo Parnaíba, que nós possa-
mos reunir todos lá nessa sexta-feira. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Inscrita a Deputada Mical Damasceno, que terá 30 minutos, com 
apartes. A deputada não está no plenário. Vou seguir para o Tempo dos 
Partidos ou Blocos. Se ela retornar, poderá usar o Tempo do Partido ou 
Expediente Final. Tempos dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar 
Democrático PDT, PL e PSC.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - De-
putado Vinícius Louro está numa atividade externa, Presidente. o De-
putado Wellington do Curso poderá utilizar o Tempo do Bloco, por 
gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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V. Ex.ª vai utilizar os 17 minutos?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Sim, 
senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Dezessete minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Presi-
dente, em sete anos e quatro meses como deputado estadual, Deputado 
Wellington vive o melhor momento na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, a tribuna é toda sua por 17 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom-dia. 
A nossa luta em defesa dos professores do Estado do Maranhão e rece-
bemos já várias denúncias também da cidade de Timon. Estaremos, nos 
próximos dias, na cidade de Timon em defesa dos professores. Já temos 
informações suficientes, solicitação, pedido de apoio dos professores na 
cidade de Timon. Assim como temos percorrido outros municípios, ou-
tras cidades, como hoje já fizemos referência à cidade de Sucupira do 
Riachão. Mas quero destacar aqui, Senhor Presidente, as nossas ações 
em outros municípios em defesa dos professores, a luta permanente 
pela aprovação do reajuste de 33,24%. E o professor e Deputado Wellin-
gton do Curso tem coerência política. Em outubro de 2021, em novem-
bro de 2021, eu cobrei aqui, nesta Casa, que o ex-governador Flávio 
Dino era o único que não tinha concedido reajuste ainda, 20 outros go-
vernadores já haviam concedido reajuste. E eu cobrava na época do 
ex-governador Flávio Dino para que encaminhasse a esta Casa o proje-
to de lei que contemplasse os servidores públicos que tinham perdas 
salariais que ultrapassavam 50%. O governo do Estado encaminhou 
para esta Casa projeto de lei concedendo reajuste de apenas 8%. O úni-
co deputado que questionou, que fez uma emenda, só quem votou a fa-
vor do projeto foi o Deputado César Pires, Deputado Neto Evangelista 
e Deputado Rildo Amaral. Somente quatro deputados votaram a favor 
de que o reajuste pudesse ser maior. Estávamos solicitando 30%. Hoje, 
o Prefeito Eduardo Braide encaminha projeto solicitando reajuste de 
8%. O mesmo Deputado Wellington, que tem coerência política de co-
brar do Governador Flávio Dino, também cobra do Prefeito Eduardo 
Braide. Votei no Prefeito Eduardo Braide? Votei. Aliado do Prefeito 
Eduardo Braide? Aliado. Aliado, mas não sou alienado. E cobro? Cobro 
sim, inclusive já encaminhei ao Prefeito Eduardo Braide uma solicita-
ção, nos mesmos moldes que fizemos com o governo do Estado, para 
que o reajuste fosse de 30%. O pau que dá em Chico é o mesmo pau que 
dá em Francisco. Então, tenho coerência política e faço minha atuação 
parlamentar da mesma forma que cobramos do governo do Estado um 
reajuste de 33,24%. Temos percorrido o Maranhão, já foram 42 municí-
pios, solicitando reajuste. Da mesma forma, solicitamos ao Prefeito 
Eduardo Braide que encaminhou à Câmara Municipal um reajuste de 
33,24% que contemplava apenas 800 professores, ou seja, não comtem-
pla os 8 mil professores, e é por isso que nós solicitamos ao Prefeito 
Eduardo Braide que tenha sensibilidade, que tenha complacência e que 
verifique a situação dos professores. Nós, na legislatura passada, quan-
do fui deputado estadual aqui com o Deputado Eduardo Braide, nós 
defendíamos os professores, e eu continuo defendendo os professores, 
não mudou em nada. Portanto, solicitar ao Prefeito Eduardo Braide que 
possa conversar com a categoria, conversar com o sindicato, verificar o 
reajuste, o reajuste é lei, ele é obrigatório e a gestão pública municipal 
precisa ter essa compreensão. Então, se eu tenho 42 prefeitos e do 
PSDB, do PCdoB, do PDT, do PL, do PSC, prefeitos de todos os parti-
dos, então independe. A minha luta, a minha cobrança não tem nada a 
ver com esquerda ou com direita, não tem nada a ver com partido, é uma 
luta em defesa dos professores. Prova disso que cobrei do ex-governa-
dor do Estado, meu adversário político, não a pessoa física do ex-gover-
nador Flávio Dino, o CPF do governador Flávio Dino, mas oposição à 
gestão, ao modelo de gestão do Governador Flávio Dino, do ex-gover-
nador Flávio Dino. Se eu cobrei o reajuste para os professores do Esta-

do do Maranhão, coisa que nem o sindicato cobrou, coisa que nem o 
Sinproesemma cobrou, nem o Sinproesemma defendeu os professores. 
O Deputado Wellington do Curso na Assembleia Legislativa, nas ruas, 
no dia-a-dia, tem cobrado mais do Governo do Estado os direitos dos 
professores do que o Sinproesemma. Sinproesemma calado. Sinproe-
semma omisso. Mas todos nós já sabemos. A população do Estado do 
Maranhão já sabe. Os professores do Maranhão já sabem, porque o 
Sinproesemma nunca defendeu nem defende os professores da rede pú-
blica estadual, porque, segundo o Portal da Transparência, os diretores 
do Sinproesemma, que são professores que estão na direção do Sinproe-
semma, recebiam do Governo do Estado, da Seduc salários que vão de 
14 até 34 mil reais. Fizemos uma denúncia aqui na Assembleia. Já soli-
citamos a investigação do Ministério Público Estadual, do Ministério 
Público Federal, da CGU, do TCU e da Polícia Federal. É recurso do 
Fundeb, é recurso federal. Tem que ter transparência. Prova disso que 
os professores que estão na direção do Sinproesemma nenhum deles 
estão no SIOP; estão no Sistema Nacional de Informação nenhum de-
les. E por que, então? E por que depois da nossa denúncia no Portal da 
Transparência, que nós colhemos as informações, que nós consultamos, 
constatamos a fralde, constatamos a máfia dos professores que estão na 
direção do Sinproesemma, o presidente ganhando 14 mil, o vice-presi-
dente ganhando 17 mil, a esposa do presidente ganhando 14 mil, pri-
meiro secretário 28 mil, o tesoureiro ganhando 34 mil, por que após a 
nossa denúncia da direção do Sinproesemma, nós consultamos o Portal 
da Transparência, logo depois retiraram, mudaram no Portal da Trans-
parência? E nós denunciamos e cobramos também informações da Se-
cretaria de Transparência e Cultura. E, a partir de agora, estamos co-
brando também do novo Governador do Estado. Governador Brandão, 
pague o reajuste de 33,24% aos professores do Estado do Maranhão. Se 
o Sinproesemma não cobra, se o Sinproesemma não solicita, o Deputado 
Wellington do Curso está fazendo o trabalho do Sinproesemma. O De-
putado Wellington do Curso está atuando em defesa dos professores no 
lugar do Sinproesemma. Governador Carlos Brandão, pague o reajuste 
de 33,24% aos professores do Estado do Maranhão. E assim como co-
bramos do Governo do Estado, nós também temos coerência política e 
cobramos também do Prefeito Eduardo Braide. Prefeito Eduardo Brai-
de, pague o reajuste de 33,24% aos professores do Estado do Maranhão. 
Estamos na luta em defesa dos professores. Somos solidários aos pro-
fessores da rede pública municipal do Estado do Maranhão. Professores 
do Estado do Maranhão da rede pública estadual, da rede pública muni-
cipal de São Luís e de todos os municípios, continuem contando com o 
professor e Deputado Wellington do Curso em defesa do reajuste, em 
defesa das sobras do Fundeb, em defesa dos precatórios do Fundef e em 
defesa também do recolhimento previdenciário para que vocês tenham 
uma aposentadoria digna no final da carreira. Deputado Wellington em 
defesa dos professores do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, tra-
go outro assunto à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a 
situação de duas rodovias, a rodovia estadual MA 315, que liga a cidade 
de Barreirinhas à cidade de Paulino Neves, onde estaremos esta sema-
na. Passei, na última semana, e fiz inclusive um vídeo de um buraco no 
meio da rodovia estadual, uma rodovia que consumiu muitos recursos 
públicos da gestão do ex-governador Flávio Dino. Fomos denunciar, 
mostramos o asfalto sonrisal, a espessura do asfalto, uma camada muito 
fina de asfalto nas cidades de Barreirinha e Paulino Neves. Agora esta-
mos solicitando, mais uma vez, ao governo do Estado para que possa 
fazer operação tapa-buracos, recuperação asfáltica de alguns trechos 
que já estão danificados. Por quê? Por causa da obra malfeita, da obra 
porca, da obra imunda, da obra nojenta realizada pelo ex-governador 
Flávio Dino, durante a sua gestão, na MA 3015. Senhor Presidente, faço 
referência a uma solicitação da população de Primeira Cruz, solicitação 
da população de Primeira Cruz que não aguenta mais o isolamento, pois 
só se chega a Primeira Cruz de barco, por Humberto de Campos, ou por 
uma rodovia totalmente danificada, que é a MA 320, que sai de Santo 
Amaro até chegar a Primeira Cruz. É um suplício, é uma vergonha, é 
humilhação para a população poder fazer alguma solicitação de exa-
mes, de cirurgia, para fazer algum tratamento médico para sair de Pri-
meira Cruz, para se deslocar para um grande centro, para vir a São Luís. 
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Uma verdadeira esculhambação, uma verdadeira esculhambação. Te-
mos vídeos, fotos e imagens enviados pela população, mas também te-
mos o relato do próprio Deputado Wellington. Eu fiz esse trajeto, fui me 
reunir com os professores, na cidade de Primeira Cruz, fiz o trajeto de 
barco saindo de Humberto de Campos para chegar a Primeira Cruz. 
Para sair de Primeira Cruz até chegar a Santo Amaro é um verdadeiro 
suplício, uma esculhambação, e os vídeos mostram isso. Solicitar ao 
governo do Estado, ao Governador Carlos Brandão para que possa to-
mar as devidas providências, para que possa fazer uma operação urgen-
te a fim de melhorar, recuperar essa estrada, a MA-320, que vai de San-
to Amaro até a cidade de Primeira Cruz. Senhor Presidente, estivemos 
também na cidade de Santo Amaro. A solicitação da população de San-
to Amaro é pelo descaso da gestão em vários pontos, em vários trechos, 
em vários aspectos na cidade de Santo Amaro. Primeiro, com relação 
aos professores, o desrespeito da gestão da administração da prefeitura 
de Santo Amaro com os professores, a solicitação do reajuste de 
33,24%, a falta de transparência com a aplicação dos recursos do Fun-
deb de janeiro até dezembro de 2021. Nós fomos à cidade de Santo 
Amaro e protocolamos dois documentos. O prazo para a resposta já 
expirou, estamos entrando com uma representação no Ministério Públi-
co para que a prefeitura de Santo Amaro possa responder, e o governo, 
a gestão da prefeitura possa responder os ofícios encaminhados pelo 
professor e Deputado Wellington do Curso. Vamos representar contra a 
Prefeitura de Santo Amaro pela falta de transparência. Estão dentro da 
cidade de Santo Amaro. Nós encontramos alguns lixões a céu aberto. E 
a população tem reclamado desses lixos, desses depósitos de lixos em 
vários pontos, em vários locais. Estamos, inclusive, solicitando uma 
audiência, provocando audiência com o Prefeito de Santo Amaro, para 
tratar dessas questões, em defesa dos professores e em defesa do Meio 
Ambiente, desses lixos que estão sendo formados na cidade de Santo 
Amaro, uma cidade que tem vocação para o turismo, para o empreende-
dorismo, para a melhoria de vida da população por meio de pousadas, 
de restaurantes, de passeios. A indústria da chaminé, sem chamas, sem 
fumaça, sem poluir. Aa indústria do turismo, que é o que mais cresce, 
não só do maranhense, de outras cidades que vão conhecer Santo Ama-
ro, mas também de outros estados do Brasil, como também de outros 
países que vão conhecer essas belezas naturais, que nenhum outro lugar 
tem os nossos Lençóis Maranhenses. Faço aqui, mais uma vez, o apelo 
à administração de Santo Amaro, que tenha cuidado com aquela cidade 
maravilhosa, com aquela cidade belíssima. E a cidade de Santo Amaro 
tem um deputado que defende a sua população, que defende o turismo, 
que defende o Meio Ambiente, que defende a geração de emprego e 
renda, que defende o povo e defende os professores. Estamos em Santo 
Amaro na luta em defesa dos professores. Senhor Presidente, trago aqui 
também, mais uma vez, a nossa luta em defesa da segurança pública do 
Estado do Maranhão. E a nossa luta em defesa da segurança pública do 
Estado do Maranhão, pela nomeação dos aprovados. Nós ainda temos 
1.400 aprovados no último concurso da Polícia Militar. Estamos fazen-
do os encaminhamentos, as novas solicitações ao Governador Carlos 
Brandão, para que possa atenciosamente atender a esse apelo da popu-
lação por mais segurança. E atender ao apelo de homens e mulheres que 
se dedicaram, que estudaram para passar no concurso e foram engana-
dos, foram ludibriados pelo Governador Flávio Dino. Governador Car-
los Brandão, ainda há salvação para o seu governo. Governador Carlos 
Brandão, chame o seu Secretário de Segurança Pública. Faça a nomea-
ção dos aprovados no último concurso da Polícia Militar, concurso da 
Polícia Civil, da Aged, Segep, Detran, Procon. Faça a nomeação desses 
aprovados, ainda dá tempo. Há possiblidades. Tem recurso em caixa. V. 
Exa. com certeza fará um grande serviço ao Estado do Maranhão, a sua 
população e a homens e mulheres que se dedicaram, que estudaram para 
passar no concurso público. Homens e mulheres que, por meio do seu 
suor, do seu trabalho, se dedicaram para entrar no serviço público sem 
depender de pistolão, sem depender de amizade, sem depender de quem 
indique, fruto do seu suor, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu 
esforço e do seu estudo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Progressistas. Declina. Partido Social Democrata. A Deputada Mical 

tem seis minutos com apartes e mais 5 minutos da liderança, somando 
11 minutos.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados e depu-
tadas, subo a esta tribuna, mais uma vez, para falar de um assunto que 
deu uma grande repercussão no meio evangélico, uma situação em que 
o Partido dos Trabalhadores, o PT, “partido das trevas”, moveu uma 
ação na justiça contra a Convenção Geral das Assembleias de Deus 
no Brasil, CGADB, a maior convenção evangélica do Brasil, à qual 
eu pertenço, a minha denominação. A ação foi movida pelo advogado 
do PT, Rodrigo Zanini, após o Presidente Bolsonaro participar de um 
evento promovido pela nossa instituição na cidade de Cuiabá, no es-
tado do Mato Grosso. Então, essa representação do Tribunal Superior 
contra o Pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da 
nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, por suposta 
propaganda eleitoral antecipada que eles alegam que foi culto, mas que, 
na verdade, é uma reunião convencional que ocorre todos os anos para 
resolver problemas e algumas outras coisas que se resolvem por meio 
desses encontros convencionais. Na abertura, o nosso Presidente Bol-
sonaro participou. Na ação, o PT afirma que o pastor José Wellington 
e o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é o líder da bancada 
evangélica na Câmara, discursaram em favor da reeleição do Presidente 
Bolsonaro com a questão da sua anuência explícita, e que o evento não 
passou de um ato de campanha a despeito da aparência de culto religio-
so. Isso daí é uma mentira. Nós sabemos que o PT, “partido das trevas”, 
odeia os evangélicos. A esquerda, na verdade, hoje quer calar a voz da 
igreja no Brasil. Então, meus amados irmãos evangélicos, nós, cristãos, 
estamos falando de política, hoje, para não sermos proibidos de falar de 
Jesus amanhã. Vamos ficar alertas sobre isso, minha gente. Essa reunião 
não foi de cunho político, não foi um ato político. E daí esse advogado 
Zanini, um dos mais caros que foi contratado pelo PT, cita no processo 
o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior e também o Deputado, 
líder da bancada, Sóstenes Cavalcante?! O Presidente Bolsonaro sem-
pre participou desses eventos, valoriza o povo evangélico e agora está 
sendo... o PT está se incomodando com isso. Ouvindo o discurso outro 
dia do ex-presidiário Lula dizendo que não se tem que conversar com 
pastores. Na verdade, se não respeita os nossos líderes, quem ele vai 
respeitar? Isso aí está promovendo, cada vez mais, a reeleição do nosso 
Presidente Bolsonaro. O maior cabo eleitoral da reeleição do Presiden-
te Bolsonaro se chama o ex-presidiário Lula. Essa é a verdade. Então 
oremos, meus amados irmãos, pelo nosso Presidente José Wellington 
Bezerra da Costa Júnior, porque agora está sofrendo essa ação junta-
mente com o Deputado Federal Sóstenes, porque, na verdade, querem 
nos calar. Mas como nós temos três armas poderosas que sempre ora-
mos, sempre lemos as escrituras e estamos vigilantes dia após dia, com 
certeza, nós vamos vencer mais essa batalha. São aqui essas as minhas 
palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bloco Parlamentar Independente MDB/Partido Verde. Declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Me 
conceda cinco minutos da liderança do nosso Bloco, por gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington V.Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas. Cumpri-
mentar os nossos amigos na galeria de imprensa, o grande homem da 
comunicação de todos os tempos, Zé Raimundo Rodrigues. O nosso 
respeito, o nosso carinho, obrigado pelo carinho e atenção. O grande 
nome do jornalismo da atualidade, Gilberto Leda, parabéns pelo traba-
lho. John Cutrim, Pedro, parabéns a todos vocês pelo trabalho. Gilberto 
Leda, Deputado Wellington do Curso sempre externou que é fã do seu 
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trabalho de forma responsável, séria, imparcial. Parabéns pelo traba-
lho e pelo jornalismo. Um dos maiores jornalistas do Brasil. Pode ter 
certeza disso, um dos melhores jornalistas do Brasil, grande Gilberto 
Leda, no tamanho e nas ações. Senhoras e senhores deputados, ocupo a 
tribuna da Assembleia Legislativa, mais uma vez, para destacar as ações 
do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, o médico Dr. Lahesio 
Bonfim, ex-prefeito da pequena cidade de São Pedro dos Crentes. E 
temos ouvido a população, temos percorrido o estado do Maranhão para 
coletar dados, coletar informações, para que nós possamos apresentar 
um plano de governo viável para o estado do Maranhão. Não um plano 
de governo retirado da internet. Não um plano de governo em cópia. 
Melhor. Seleciona, copia e cola e, aí, apresenta para a população como 
se tivesse uma fórmula mágica para solucionar os nossos problemas, 
não. Pré-candidato ao Governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim, a nossa 
equipe, nós temos montado um plano de governo de acordo com a ne-
cessidade, com os anseios da população. E não é uma visita, um conhe-
cimento de quem conhece o Maranhão, percorre o Maranhão de avião, 
de helicóptero, por cima, só chega na cidade e conversa com a popu-
lação, não. Nossa equipe, a equipe Dr. Lahesio Bonfim, pré-candidato 
à governo do Estado, estamos montando o plano de governo pautado 
na necessidade da população, de quem percorre as estradas, as estra-
das esburacadas, as estradas intrafegáveis, trechos que não têm acesso, 
trechos como nós encontramos de Grajaú até Formosa da Serra Negra, 
de Formosa a Serra Negra até Fortaleza dos Nogueiras, trechos saindo 
de São Pedro dos Crentes até sair em Imperatriz, trechos totalmente 
intrafegáveis. Então, nós conhecemos essa realidade, e é por isso que 
o plano de governo que iremos apresentar, quando iniciar a campanha, 
será um plano de governo viável, possível, factível, para solucionar os 
principais problemas da população do estado do Maranhão. E é por 
isso que temos percorrido o estado do Maranhão. Hoje, quarta-feira, 
por exemplo, o médico Dr. Lahesio Bonfim estará lá em São Pedro dos 
Crentes. Está medicando, está consultando, fazendo cirurgias, atuando 
como médico. Nos finais de semana, a partir da sexta-feira, nos feria-
dos, nós percorremos o Maranhão, ouvindo o Maranhão, ouvindo os 
maranhenses, consultando, principalmente ouvindo aquele que mais 
precisa do apoio do estado, aquele que mais precisa, e é por isso que 
estou aqui defendendo, mais uma vez, o nome do nosso pré-candidato 
ao governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim, sem polêmicas, sem disse 
me disse. Nós estamos aqui com um único objetivo: apresentar soluções 
para os problemas do estado do Maranhão. Eu passei um bom tempo 
para me decidir sobre qual candidato iria apoiar e estou hoje convicto, 
com muita exatidão, com muita certeza, e já destaquei, na Assembleia, 
já destaquei por onde ando que eu estou motivado, entusiasmado nessa 
pré-campanha, na minha pré-campanha à reeleição para deputado esta-
dual e na pré-campanha do Dr. Lahesio Bonfim ao governo do Estado 
do Maranhão. Um crescimento que vem lá do sul do estado do Mara-
nhão, um crescimento que vem do interior do estado e vem invadindo, 
percorrendo a capital e a região metropolitana. Fico muito feliz como 
deputado estadual atuante, como deputado estadual presente, que nunca 
faltou na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que nunca 
chegou atrasado, deputado atuante que hoje leva a imagem do nome do 
Dr. Lahesio Bonfim como pré-candidato ao governo do Estado do Ma-
ranhão. Estamos, em algumas pesquisas, em terceiro ou em segundo, 
vamos nos consolidar em terceiro, nos próximos dias, ou em segundo e 
vamos ao segundo turno, podem ter certeza disso. Concluindo, Senhor 
Presidente, é por isso que eu defendo o nome do Dr. Lahesio Bonfim na 
pré-candidatura ao governo do Estado por representar o melhor nome, 
a melhor opção para a população do estado do Maranhão. Que Deus 
abençoe a todos, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado 
do Maranhão, sobre a sua população e que possa abençoar o nosso pré-
-candidato ao governo do Estado, que possa proteger e que possa aben-
çoar e proteger de todo mal, de todo e qualquer tipo de inveja, falsidade, 
covardia. Deputado Wellington do Curso apoia Dr. Lahesio Bonfim. Dr. 
Lahesio, que Deus continue abençoando sua vida abundantemente.

O SENHOR PRESIDNETE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Já encerramos a chamada dos partidos ou blocos. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDNETE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerra-
da a presente Sessão.

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e seis de abril de dois mil 
e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Ho-
naiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage e 
Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César 
Pires,  Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, 
Duarte Júnior, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa 
e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíbli-
co e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados 
(as): Antônio Pereira, Jota Pinto, Zé Inácio Lula, Mical Damasceno, 
Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental 
destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Or-
dem do Dia, anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de ur-
gência a discussão e votação: Projeto de Lei nº 129/2022, de autoria do 
Poder Executivo (Mensagem nº 020/2022), que altera a Lei nº 6.107, de 
27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Maranhão), com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), que foi aprovado e encaminhado à sanção 
governamental. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram apro-
vados e encaminhado ao segundo turno de votação:  Projeto de Lei nº 
002/2022, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 007/2022), que 
dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à ca-
pacitação científica e tecnológica e à inovação no Estado do Maranhão, 
e altera a Lei nº 6.915, 11 de abril de 1997; Projeto de Lei nº 009/2022, 
de mesma autoria (Mensagem nº 008/2022), que institui o Sistema Es-
tadual de Proteção às Pessoas Ameaçadas no Estado do Maranhão e o 
Conselho do Sistema de Proteção do Estado do Maranhão; e Projeto de 
Lei nº 112/2022, ainda de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 
017/2022), estabelece os critérios para utilização dos recursos a serem 
repassados ao estado do maranhão, a título de complementação finan-
ceira no âmbito do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), con-
forme Ação Cível Originária nº 661 - STF e cumprimento de sentença 
nº 1022241- 74.2019.4.01.3700 (TRF - 1ª região). Todos com parece-
res favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em 
seguida, o Plenário aprovou em primeiro turno, tramitação ordinária 
o Projeto de Lei nº 054/2020, de autoria do Poder Judiciário (Mensa-
gem nº 02/2020), que altera os Anexos I e II da Lei nº 8.715, de 19 
de novembro de 2007, que reorganizou o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Maranhão, com pa-
recer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em   
primeiro e segundo turnos, regime de urgência foi aprovado o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 008/2022, de autoria do Deputado Adriano, 
que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Senhor Luís Gustavo Soares Amorim de Sousa, Desembargador Fede-
ral do TRF da Primeira Região, com parecer favorável da CCJC. Em se-
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gundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à sanção 
governamental o Projeto de Lei nº 280/2019, de autoria do Deputado 
Vinícius Louro, que eleva as vaquejadas ocorridas no Parque Maratá 
à condição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do 
Estado do Maranhão”, com parecer favorável da CCJC. Os Projetos de 
Resolução Legislativa nºs: 009/2021; 002 e 004/2020, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior, foram transferidos devido à ausência do autor. 
Os Requerimentos nos 65, 96, 98 e 99/2022, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, foram retirados da Ordem do Dia e incluídos na 
próxima Sessão Ordinária, a pedido do autor. Na sequência o Plenário 
aprovou o Requerimento nº 93/2022, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de aplausos, 
manifestando extensa admiração ao Senhor Geraldo Castro, jornalista 
e radialista, pelos serviços prestados a sociedade maranhense. Por fim, 
a Mesa deferiu os Requerimentos nos: 88/2022, de autoria da Deputada 
Daniella,  solicitando que, seja encaminhado expediente ao Presidente 
da OAB, Conselho de São Luís/MA, Senhor Kaio Vyctor Saraiva, so-
licitando informações sobre o histórico de participação das mulheres 
inscritas nos quadros da OAB/MA, para concorrer ao cargo de desem-
bargadores indicados pelo quinto constitucional, desde a data da sua 
criação até a presente data, informando quantas mulheres já concorre-
ram ao cargo, bem como, se existe algum projeto para que haja paridade 
de gênero na lista a fim de concorrer a vaga de desembargador (a) pelo 
quinto constitucional; Requerimento nº 94/2022, de autoria do Deputa-
do Doutor Yglésio, solicitando que  em alusão a campanha de conscien-
tização e enfrentamento à fibromialgia, toda a fachada da Assembleia 
Legislativa seja Iluminada na cor “roxa”, no dia 12 de maio de 2022, 
sendo  nesta data comemorado o Dia  Internacional da Fibromialgia; 
Requerimento nº 97/2022, de autoria do Deputado Wellington do Cur-
so, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares, do 
Senhor Osvaldo Fernandes filho, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 
17 de abril do corrente ano. No primeiro horário do Grande Expediente 
não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos 
os Deputados Wellington do Curso e Vinícius Louro falaram pelo Bloco 
Parlamentar Democrático. No Expediente Final ouviu-se o Deputado 
Wellington do Curso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Hai-
ckel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 de abril de 2022.  

Deputado Antônio Pereira
Presidente, em exercício

Deputado Zé Inácio Lula
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Jota Pinto
Segundo Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.076 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Desem-
bargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.077 /2022

Concede o Título de Cidadão Mara-
nhense a Heraldo Elias Nogueira Nunes, o 
Professor Heraldo Moreira.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a He-
raldo Elias Nogueira Nunes, natural do Rio de Janeiro/RJ.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 009/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.078 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Frederico Veloso de Castro.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Ma-
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nuel Beckman” ao Senhor Frederico Veloso de Castro.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 024/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.079 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Maria Firmina dos Reis” à Se-
nhora Karla Bianca Marques Rodrigues 
Pereira. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Maria 
Firmina dos Reis” à Senhora Karla Bianca Marques Rodrigues Pereira.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 028/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.080 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Maria Aragão” à Karollyn 
Furtado Barros. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Maria 
Aragão” para Karollyn Furtado Barros, em função de sua contribuição 
para o desenvolvimento social do Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.081 /2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Senhor Guilherme Avellar de 
Carvalho Nunes.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor Guilherme Avellar de Carvalho Nunes, natural de Vitória da Con-
quista – Estado da Bahia.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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P O R T A R I A   Nº 050/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
0015/2022-AL,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor PERICLES MELO OLIVEIRA, matrí-
cula nº 1630128 deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias de Licença para 
tratamento de saúde, de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Es-
tatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo 
ser considerada a partir do dia 12 de janeiro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO  DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 27 de abril de 2022.

EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO
Diretor de Recursos Humanos

P O R T A R I A   Nº  463/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento  Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 2425/2021-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores MARCELO LOPES CARVALHO, 
matrícula nº 1411354 e ERIKA HELENA BEZERRA DA SILVA, ma-
trícula nº 1619063, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente,  como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato 
nº 018/2022, firmado entre  a Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão e a Empresa TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA 
cujo o objeto refere-se a contratação de empresa especializada para ser-
viços de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva de 
bebedouros do tipo garrafão de 20 litros existentes na sede da ALEMA, 
conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 
e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ATA 006/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
006/2022-ALEMA. OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Infor-
mática (Toners) para Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão-ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a 
empresa RV DISTRIBUIDORA LTDA, a saber: 

ITEM

OBJETO GRUPO 03
UND. QNT.

PREÇO 

UNIT

PREÇO 

TOTAL

01 Toner para impressora marca 
HP Laserjet Pro 400, tipo 

toner cartdrige (CF280X), cor 
preto, com capacidade para 
7.000 cópias. Serão aceitos 
somente Toner ORIGINAL 

GENUÍNO HP.
Compatível ou Similar só se-
rão aceitos com apresentação 
de Laudo Técnico acreditado 

pelo INMETRO..

UND

700

74,00 51.800,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 01    R$ 51.800,00

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022/CPL/SRP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0880/2021-AL. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais 
normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. 
ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
Dep. Othelino Neto e o Senhor Marcus Vinicius de Castro Soares. 
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