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Prefeitura Municipal de
Ibicuí publica:
• Decreto Nº 068, de 17 de julho de 2020 - Aprova o plano de aplicações
dos créditos decorrentes de precatórios oriundos de diferenças das
transferências do Fundef, de exercícios anteriores e dá outras
providências.
• Decreto Nº 069, de 17 de julho de 2020 - Declara estado de calamidade
pública no município de Ibicuí/BA afetado pela doença infecciosa viral –
COBRADE 1.5.1.1.0 e dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
surto epidêmico de coronavírus (Covid-19).

Gestor - Marcos Galvão de Assis / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça São Pedro, nº 100
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DECRETO Nº. 068, DE 17 DE JULHO DE 2020.

"Aprova o plano de aplicações dos créditos
decorrentes de precatórios oriundos de diferenças
das transferências do Fundef, de exercícios
anteriores e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o que dispõe a Resolução nº 1.346/2016 e 1.387/2019, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovado o Plano de Aplicações dos créditos decorrentes de
precatórios de diferenças das transferências do FUNDEF, conforme aprovação
do Conselho do Fundeb, constante do anexo único deste Decreto.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicuí (BA), em 17 de julho de 2020
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PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Origem do recurso: Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental e da Valorização do Magistérios
Fundef/Precatórios.
Recurso: Ação Judicial FUNDEF-Precatórios
Valor total: R$ 17.513.435,21

Dados da Conta Corrente:
Caixa Econômica Federal
Ag.: 4817
N.º da conta: 71.021-2

PLANEJAMENTO DA AÇÃO

O Prefeito Municipal de Ibicuí/BA, no uso de suas atribuições legais e considerando a
Resolução n.º 1346/2016 e sua alteração através da Resolução n.º 1387/2019 do Tribunal de
Contas dos Municípios da Bahia que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos
decorrentes de precatórios oriundos da diferença das transferências do Fundef de exercícios
anteriores, resolve elaborar o seguinte plano de aplicação.
Os recursos recebidos em decorrência de ação ajuizada contra a União, objeto de
precatórios em virtude de insuficiência dos depósitos do FUNDEF, atual FUNDEB referentes a
exercícios anteriores somente poderão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino
básico, em conformidade com o dispositivo nas leis federais n.º 9.394/1996 e 11.404/2007.
Que neste plano se respeitou integralmente os Acórdãos 1824/2017-TCU-Plenário e
1962/2017-TCU-Plenário, que pelo fato do recurso ter origem federal, a fiscalização dos mesmos
se dão no âmbito do Tribunal de Contas da União trouxe nos versam sobre:
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- utilização exclusiva na destinação prevista no art. 21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição
Federal, no art. 60 do ADCT;
- a aplicação desses recursos fora da destinação, a que se refere o item 9.2.2.2 anterior, implica a
imediata necessidade de recomposição do Erário, ensejando, à mingua da qual, a responsabilidade
pessoal do gestor que deu causa ao desvio, na forma da Lei Orgânica do TCU;
- a natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida pela via
judicial afasta a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007;
- a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do Fundef/Fundeb para o
pagamento de honorários advocatícios é inconstitucional, por ser incompatível com o art. 60, do
ADCT, com a redação conferida pela EC 14/1996, bem como é ilegal, por estar em desacordo com
as disposições da Lei 11.494/2007;
Entretanto, por conta haver de um recurso pendente de julgamento do mérito do STF que
pode mudar o entendimento do TCU, a assessoria jurídica desta Prefeitura entendeu não haver
ilegalidade no fato do município não utilizar os 60% referente ao FUNDEB 40 até decisão do
mérito do Supremo Tribunal Federal, o qual este plano versará apenas sobre os 40% dos valores
recebidos judicialmente.
Posto os fatos e argumentos acima, apresentamos o plano de aplicação constante o
período e o respeito ao plano municipal de educação, onde viemos apresentar a este Conselho
que tem a representatividade que abrange todos interessados, o qual solicitamos a aprovação
para execução do mesmo.
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FONTE

PERÍODO

META

AÇÃO

VALOR (R$)

DO PME
2020

1; 2 e 4

Cadastramento, levantamento, elaboração de projetos de
arquitetura, instalações hidros sanitárias, instalações
elétricas, estrutura de concreto armado e elaboração de
orçamento.

100.000,00

2020

1; 2 e 4

Prestação de serviço de conservação e manutenção
(preventiva e corretiva com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra) dos prédios públicos
municipais (próprios e conveniados) Unidades Escolares
no âmbito do município de Ibicuí/BA.

1.500.000,00

2020

1; 2; 6 e
7

Construção de um Centro de Educação Infantil, uma
escola e uma Creche Municipal;
Construção de Células Educacionais.

1.800.000,00

2020

1; 2; 6 e
7

Desapropriação de área para construção de uma escola na
sede;
Desapropriação de área para construção de campo com
grama sintética para agregar à Escola João Manoel
Rodrigues

20.000,00

2020

1; 4; 6 e
7

Construção de quadra nas escolas, cobertura da quadra e
do campo com grama sintética na Escola João Manoel
Rodrigues

250.000,00

2021 2023

7e9

Aquisição de ônibus, micro-ônibus e Vans a fim de
atender o setor de Transporte Escolar.

450.000,00

2020

7e9

Aquisição de veículos de passageiros a fim de atender os
distritos de Ibitupã, Água Doce e Sede.

240.000,00

2020

7e9

Aquisição de um caminhão Baú a fim de atender o Setor
da Merenda Escolar

180.000,00
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2021

1e5

Aquisição de eletrodomésticos como geladeiras, freezers,
exaustores, fogões industriais, liquidificadores a fim de
atender o setor de merenda escolar nas unidades de
ensino.

50.000,00

2021

1

Aquisição de ar condicionado para climatização de
escolas.

100.000,00

2021

1

Informatização das unidades escolares com a aquisição de
computadores, impressoras multifuncionais, projetor
Datashow

350.000,00

2021-22

1

Aquisição de mobiliários para as unidades escolares.

90.000,00

20212024

1; 2; 3; 4;
9; 12; 13 e
14

Capacitação de professores.

390.000,00

2020 2022

1; 4; 5 e
10

Manutenção de unidades escolares material de higiene,
limpeza, escritório, didático, combustíveis, material
esportivo para as escolas, manutenção de veículos,
bebedouros, freezers, geladeiras, dentre outras despesas
relacionadas na cartilha do Fundeb.

1.435.000,00

20212022

7

Informatização do sistema de matrículas e boletins
escolares.

48.000,00

Ibicuí/BA, 16 de julho de 2020.
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DECRETO N.º 069, DE 17 DE JULHO DE 2020
Declara estado de calamidade pública no município
de Ibicuí/BA afetado pela doença infecciosa viral –
COBRADE 1.5.1.1.0 e dispõe sobre medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente
epidêmico de coronavírus (Covid-19)

do

surto

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de Ibicuí/BA,
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou a disseminação da Covid-19 como uma pandemia mundial;
CONSIDERANDO que a doença provocada pela Covid-19 necessita de medidas coordenadas,
integradas e cooperadas de âmbito nacional, regional e local;
CONSIDERANDO que o Brasil adota uma estrutura de Estado Federal cooperativo proposta
pela Constituição da República, a qual requer o estabelecimento de regras claras para que a
atuação conjunta dos diversos Entes federados possa cumprir as obrigações do Estado de
forma segura e célere, atendendo às urgências da população e suprindo as deficiências que
debilitam as relações entre povo e Estado;
CONSIDERANDO que a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
6.357, do Distrito Federal, que no dia 29 de março afastou a exigência de demonstração de
adequação orçamentária em relação à criação e à expansão de programas públicos destinados
ao enfrentamento da Covid-19, excepcionando, portanto, dispositivos da Lei Complementar
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para todos os Entes federados que tenham
declarado calamidade pública.
CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa da Bahia reconheceu o estado de calamidade
do município pelo prazo de 90 dias.
CONSIDERANDO o avanço do contágio da Covid-19 no nosso município.
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DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o estado de calamidade pública em todo o território do Município de
Ibicuí/BA, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral –
COBRADE 1.5.1.1.0.
§ 1º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal deverão adotar, para fins de
prevenção e combate da Covid-19, as medidas determinadas neste Decreto pelo período de
90 dias após a publicação do mesmo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUI, ESTADO DA BAHIA, em 17 de julho de
2020.

Registre-se e publique-se.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
Prefeito Municipal
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