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Lei n° 009/2021, de 17 de Dezembro de 2021 -RETIFICADA

Disp6e   sobre   a   concessao   do

Abono-FUNDEB   aos   profissionais   da

educacao  basica  da  rede  Municipal  de

ensino, na forma que especifica.

A  I.REFEITA  MUNICIPAL  DF  MAGALHAES  BARATA:  Faco

saber que a Camara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo   1°   -   0   Poder   Executivo   concedera   aos   profissionais   da

educa9ao  basica  vinculados  a  Secretaria  da  Educacao,  em  carater  excepcional,

no   exercicio   de   2021,   o   abono   denominado   Abono-FUNDEB,   para   fins   de

cumprimento   do   disposto   no   inciso   XI,   do   artigo   212-A,   da   Constituicao

Federal,  observado  o  disposto  no  inciso  XII  do  artigo  115  da  Constitui9ao  do

Estado.

Parfgrafo   dnico   -   0   valor   global   destinado   ao   pagamento   do

Abono-FUNDEB   sera  estabelecido  em  decreto,  e  nao  podera  ser  superior  a

quantia  necessaria  para  integrar  70,1%  (setenta  inteiros  e  urn  centesimo  por

cento)  dos  recursos  disponiveis  na  conta  estadual  do  Fundo  de  Manuten95o  e

Desenvolvimento  da  Educacao  Basica  e  de  Valorizacao  dos  Profissionais  da

Educacao-FUNDEB, relativos ao exercicio de 2021.

Artigo  20  -Poderao  receber  o  abono  previsto  no  artigo  1°  desta  lei

os  seguintes  servidores,  desde  que  em  efetivo  exercicio,  mos  termos  do  inciso

Ill do artigo 26  da Lei  federal  n°  14.113,  de  25  de dezembro de  2020:

I -integrantes  do  Quadro do Magist6rio,  da  Secretaria da Educacao,

titulares de cargos ou func6es-atividades;

Parfgrafo dnico -Nao fazem `.jus" ao abono:

I -os estagiarios da rede oficial de ensino;

11  -  os  servidores  que  tenham  frequencia  individual  inferior  a  2/3

(dois  tercos)  dos  dias  de  efetivo  exercicio,  durante  os  periodos  de  apuracao

previstos no artigo 60 desta lei  complementar.
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Artigo  3°  -  0  valor  do  abono  sera  pago  aos  servidores  na  forma

prevista em regulamento, observados os seguintes crit6rios:

I   -   nao   podera   ser   superior   a   50%   (cinquenta   por   cento)   da

remuneracao bruta anual do servidor;

11 -sera concedido de forma proporcional:

a)  a  media  de  carga  horaria  atribuida  ao  servidor  no  exercicio  de

2021,  incluida  a  carga  horaria  suplementar,  aferida  mos  periodos  estabelecidos

no artigo 60 desta lei;

b) ao ndmero de pontos relativos a frequencia individual do servidor,

conforme  escala  a  ser  fixada  em  decreto  regulamentar,  respeitada  a  frequencia

minima   de    2/3    (dois    tercos),    aferida   durante    os    periodos    de    apuracao

estabelecidos no artigo  6° desta lei.

§   1°  -  Caso  o  servidor  seja  titular  de  mais  de  urn  vinculo  com  a

Secretaria    da    Educacao,    fara    "jus",    em    face    de    acumulacao    prevista

constitucionalmente,    ao    recebimento    do    valor    do    abono    nos    respectivos

vinculos, calculado na forma deste artigo.

§  2° -0  abono  sera calculado  de  forma proporcional,  observados  os

termos    desta    lei    e    do    decreto    regulamentar,    para    os    profissionais    que

ingressaram no  servico phblico  durante o  exercicio de  2021.

Artigo  4° - No  caso  de o  pagamento  efetuado com base  no artigo  3°

desta  lei   ser  insuficiente  para  o   fim  previsto   no  artigo   1°,   podera  ser  paga

parcela   complementar,   desde   que,   a   soma   dos   valores   das   parcelas   nao

ultrapassem  100% (cem por cento) da remuneragao bruta anual do servidor.

§1°   -Em   caso   de   sobra  ap6s   aplicacao   do  caput  do  mencionado

artigo,  devera  ser  feita  tantas  distribuie6es  quantas  forem  necessarias  para  se

atingir os 70% descritos nesta lei.

§2°  -  0  pagamento  destes  valores  em  qualquer  hip6tese  nao  podera

ultrapassar os 70% discriminados na Lei do FUNDEB.

Artigo  50 - 0 valor do  abono nao  sera  incorporado  aos vencimentos

ou ao  subsidio para nenhum efeito, bern como nao sera considerado para cilculo

de   qualquer   vantagem   pecuniaria   e   sobre   ele   nao   incidirao   os   descontos

previdenciarios e de assistencia m6dica.
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Artigo  6° - Para calculo do  valor a que  se  referem os artigos  3° e  4°

desta lei complementar serao considerados os seguintes periodos:

I -janeiro a outubro de 2021, para o pagamento da primeira parcela;

11  -janeiro  a  dezembro  de  2021,  para  o  pagamento  de  eventual

parcela complementar.

Artigo  70  -  0  disposto  nesta  lei  complementar  nao  se  aplica  aos

inativos e pensionistas.

Artigo  80  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correr5o  a  conta  das

dota¢5es pr6prias consignadas no orgamento vigente, ficando o Poder Executivo

autorizado  a  abrir,  para  o  corrente  exercicio,  mos  termos  do  artigo  43  da  Lei

federal n° 4.320, de  17 de mareo de  1964, creditos  suplementares ate o limite do

montante  de  70,1%  (setenta  inteiros  e  urn  centesimo  por  cento)  dos  recursos

disponiveis na conta estadual do FUNDEB, relativos ao exercicio de 2021.

Artigo 9° -Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao.

Magalhaes Barata/PA,17  de Dezembro de 2021.
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