
Estado do Pará

Prefeitura Municipal de lnhangapÍ
LEI MUNICIPAL NO 705122, DE 07 DE JANEIRO DÉ 2022,

Dispoe sobre a concessão do Abono-FUNDEB

aos profissíonais da educação básica da rede

Municipal de ensino, na forma que especifica.

O Prefeito do Município de lnhangapi/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela

Lei Orgânica deste Município, propõem a seguinte lei:

Artigo 10 - 0 Poder Executivo concederá aos profissionais da educação básica vinculados à

Secretaria da Educação, em caráter excepcional, o abono denominado Abono-FUNDEB, para

fins de cumprimento do disposto no inciso Xl, do artigo 212-A, da Constituição Federal, referente

ao exercício de 2021.

Parágrafo único - O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será

estabelecido via ato do poder executivo, e não poderá ser superior à quantia

necessária para integrar 70,1% (setenta inteiros e um centésimo por cento) dos

recursos disponíveis na conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorizaçáo dos Profissionais da Educação-FUNDEB, relativos

ao exercício de competência.

Artigo 20 - Poderão receber o abono previsto no artigo 1o desta lei complementar os seguintes

servidores:

I - Os profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de

suporte pedagogico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento,

inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagogico, e

profissionais de funçÕes de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercÍcio nas

redes de ensino de educaçãrO^rrr 
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Artigo 30 - 0 valor do abono será pago aos servidores na forma prevista em regulamento,

observados os seguintes critérios:

I - Não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta anual do

servidor;

I! - Será concedido de forma equânime a todos os profissionais da educação independente do

cargo ou função desempenhada, ao salário do servidor acumulado no exercício financeiro de

competência.

Artigo 40 - O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsidio para

nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e

sobre ele não incidirão os descontos previdenciários,

Artigo 50 - 0 disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionistas,

Artigo 60 - As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das

dotaçoes próprias consignadas no orçamento vigente, todavia, remetendo-se aos

empenhos inscritos em restos a pagar do exercício anterior.

Artigo 70 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação

lnhangapi/PA, 07 de fevereiro de 2022.
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