
  

LEI MUNICIPAL Nº 432/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Disp}e sobre a concessmo do Abono-FUNDEB, 
em cariter excepcional, no exerctcio 2021, aos 
profissionais da educaomo bisica da rede 
municipal de ensino, na forma que especifica.  

 

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, Prefeito do Município de Pastos Bons, 
Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, de acordo com 
a Constituição Federal e a lei Orgânica do Município,  

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:  

    Artigo 1º±  Fica o  Poder Executivo autorizado a conceder  aos profissionais 
da educaomo bisica vinculados j Secretaria da Educaomo, em cariter excepcional, no 
exerctcio de 2021, remuneração extraordinária,  denominada Abono -FUNDEB, para fins 
de cumprimento do disposto no inciso XI, do artigo 212-A, da Constituiomo Federal.  

Parigrafo ~nico ± O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB 
seri estabelecido em Decreto, e nmo poderi ser superior j quantia necessiria para integrar 
70% (setenta inteiros por cento) dos recursos dispontveis na conta municipal do Fundo 
de Manutenomo e Desenvolvimento da Educaomo Bisica e de Valorizaomo dos 
Profissionais da Educaomo-FUNDEB, relativos ao exerctcio de 2021.  

Artigo 2º ± Podermo receber o Abono-FUNDEB previsto no artigo 1º desta lei os 
servidores profissionais da educação básica, definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e suas 
alterações, bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935 de 11 de 
dezembro de 2019 e suas alterações, em efetivo exercício nas redes escolares de educação 
básica. 

Parigrafo ~nico ± O Poder Executivo regulamentará por Decreto, 
procedimentos, critérios, impedimetos e e outros assuntos necessários a plena satisfação 
desta Lei.  

Artigo 3º ± O valor do Abono-FUNDEB nmo seri incorporado aos vencimentos 
ou ao substdio para nenhum efeito, bem como nmo seri considerado para cilculo de 
qualquer vantagem pecuniiria, caracterizando-se como verba de natureza indenizatória 
para todos os efeitos e sobre ele nmo incidirmo os descontos previdenciirios.  



  

Artigo 4º ± As despesas decorrentes desta lei corrermo j conta das dotao}es 
pryprias consignadas no oroamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, 
para o corrente exerctcio, nos termos do artigo 43 da Lei federal no 4.320, de 17 de maroo 
de 1964, crpditos suplementares atp o limite do montante de 100% (cem inteiros por 
cento) dos recursos dispontveis na conta estadual do FUNDEB, relativos ao exerctcio de 
2021, utilizando-se coo fontes tadas aquelas prevista na lei 4.320/64 e ainda de 
mecanismo de remanejamento, transposição e transferências de recursos.  

Artigo 5º ± Esta lei entra em vigor na data de sua publicaomo, revogando-se 
disposio}es em contririo. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons-Ma, em 16 de dezembro de 
2021. 
 
 
 
 

Enoque Ferreira Mota Neto 
Prefeito Municipal 

 
 


