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GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL Ne 401/2021.de 31 de dezembro de 2021 

ALTERA A LEI MUNICIPAL N9-399/21, DE 23/12/2021, 

QUE DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DO ABONO-FUNDEB 

AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, o Sr. ARTEMES SILVA DE 

OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou 

e ele sanciona a seguinte lei: 

Art. 19- Acrescenta o "Parágrafo único" ao art. 19 da Lei Municipal n° 399/21, de 

23/12/21, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em caráter 
excepcional, no exercício de 2021, abono pecuniário aos profissionais 

da educação básica, para fins de cumprimento do disposto no inciso 
XI do Art. 212-A da Constituição Federal. 

Parágrafo único - compreende-se como profissionais da educução 

básica: os docentes, os profissionais no exercício de funçôes de 

suporte pedagógico direto à docência, os de direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação 
pedagógico, e os profissionais de funções de apoio técnico, 
administrativo ou opera cional, em efetivo exercício nas redes de 

ensino de educação básica; 

educacional, coordenação e assessoramento 

Art. 29-0 art. 2 da Lei Municipal n° 399/21, de 23/12/21, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 2 0 valor global destinado ao pagamento do Abono- 

FUNDEB, bem como o valor do abono, será estabelecido por 

DECRETO, e não poderá ser superior à quantia necessária para 

integrar 70,3% (setenta inteiros e três centésimo por cento) 
dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de 
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Valorização dos Profissiona is da Educação-FUNDEB, relativos 
ao exercício de 2021. 

$1 0 valor do ABONO-FUNDEB instituído por esta Lei, será 
fixado em parcela única, proporcional a jornada de trabalho 
de 100 (cem) e 200 (duzentas) horas. 
efetivamente trabalhado, calculados da seguinte forma: 

observando o período 

a) para um período de até 180 (cento e oitenta) dias de 
trabalho, 50% (cinquenta por cento) do valor do Abono; 

b) para um período de 181 (cento e oitenta e um) até 365 

(trezentose sessenta e cinco) dias, 100% (cem por cento) do 
abono. 

$2 Não fará "jus" ao abono, os servidores que tenham 
frequência individual inferior a 2/3 (dois terços) dos dias de 

efetivo exercício, durante os períodos de apuração previstos no 

"$2" deste artigo. 

Art. 3 Acrescenta o art. 3 na Lei Municipal n 399/21, de 23/12/21, com a 
seguinte redação: 

Art. 3-0 abono previsto nesta Lei, de natureza extraordinária, não 
será incorporado aos vencimentos para nenhum efeito, bem como 
não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária 
e sobre ele não incidirão descontos previdenciários. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 31 de dezembro de 2021 
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