
INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CEL. FABRICIANO - NOVEMBRO/2021 - N.º 3

Na reunião que 
ocorreu na quar-
ta-feira, dia 03 

de novembro de 2021, 
a direção do SINTMCELF 
questionou ao Secre-
tário de Governança 
Educacional e de Cul-
tura, Sr. Carlos Alberto 
Serra Negra, a respeito 
do rateio do Fundeb 
para os Profissionais do 
Magistério e os Servido-
res da Educação.

Como surgem vários 
boatos sobre o assunto, 
a direção do Sindicato 
foi direto na fonte para 
tratar do assunto.

Na reunião esteve tam-
bém presente a Gerente 
de Administração Esco-
lar, Sra. Wanda Lúcia de 

Andrade e Freitas.

Vale destacar que de 
acordo com a legisla-
ção federal, os recursos 
do FUNDEB, que antes 
eram 60% destinados ao 
pagamento de salários 
dos profissionais da 
educação básica, agora 
passou para 70%. Já 
para os Servidores da 
Educação, o índice que 
era de 40% reduziu para 
30%.

Em caso de rateio, os 
valores a serem respei-
tados serão agora 70% e 
30%, e não mais 60% e 
40%, como era anterior-
mente.

Segundo o Secretário, 
a Lei Complementar 

173, que estabelece o 
Programa Federativo 
de Enfrentamento à 
Covid-19, no seu artigo 
8º trata das proibi-
ções para os municí-
pios, de 27/05/2020 a 
31/12/2021, dentre elas 
de concessão de abono, 
e também proíbe o au-
mento da despesa com 
pessoal. 

O Secretário não des-

EDIÇÃO ONLINE

R. José Cornélio, 134 - Sala 302 - Centro - Cel. Fabriciano - Resp.: SINTMCELF - JP Kléber Sousa/Mtb 14.717 
 3841-4913               sintmcelf@gmail.com               www.facebook.com/Sintmcelf                sintmcelf.org.br                98634-0733

Direção do Sindicato reúne com Administração 
Municipal para discutir sobre o rateio do Fundeb

cartou totalmente a 
possibilidade de rateio 
das sobras do Fundeb, 
mas afirmou que so-
mente poderá se po-
sicionar quando tiver 
um parecer jurídico da 
Secretaria de Gover-
nança jurídica.

Servidor/a, assim que 
tivermos o posiciona-
mento oficial, iremos 
informar a todos. 


