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PROJETO DE LEI N. 019, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre a concessão do Abono-FUNDEB 

aos profissionais da educação básica da rede 

municipal de ensino de Brasil Novo, na forma que 

especifica. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Brasil Novo, Estado do Pará, aprova e 

eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O Poder Executivo concederá aos profissionais da educação básica 

vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo, em caráter 

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

de cumprimento do disposto no inciso XI, do artigo 212-A, da Constituição Federal. 

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

será estabelecido em decreto, e não poderá ser superior à quantia necessária para 

integrar 70% (setenta por cento) dos recursos disponíveis na conta do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação– FUNDEB, relativos ao exercício de 2021. 

 
Art. 2º. Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei os profissionais 

da educação básica, desde que em efetivo exercício, nos termos dos incisos II e III 

do artigo 26 da Lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

 
Art. 3º. O valor do abono será pago aos servidores de forma proporcional, na 

forma prevista em regulamento, observados os seguintes critérios: 

 

I-  à média de carga horária atribuída ao servidor no exercício de 2021, 

incluída a carga   horária suplementar, aferida nos períodos estabelecidos no artigo 6º 

desta lei; e 
 

  II-  à média do valor de sua remuneração mensal; 
 

  § 1º O abono será limitado até o valor correspondente a 50% (cinquenta por 

cento) da soma de toda a remuneração bruta anual do servidor no exercício de 2021. 
 

§ 2º O abono será calculado de forma proporcional, observados os termos 

desta lei e do decreto regulamentar, para os profissionais que foram admitidos no 

serviço público durante       o exercício de 2021. 
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Art. 4º. O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio 

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

vantagem pecuniária. 

 
Art. 5º. Para cálculo do valor a que se referem os artigos 3º e 4º desta Lei será 

considerado o período compreendido de janeiro a dezembro de 2021. 

 
Art. 6º. O disposto nesta lei não se aplica aos professores inativos e 

pensionistas. 

 
Art. 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações 

próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a 

abrir créditos suplementares até o limite do montante de 70% (setenta por cento) dos 

recursos disponíveis na conta municipal do FUNDEB, relativos ao exercício de 2021, 

para o corrente exercício, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

 
Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-Pará, em 14 de dezembro de 2021. 

 

 

 

_____________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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MENSAGEM N. 019, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
 

SENHOR PRESIDENTE, 
 

SENHORAS E SENHORES VEREADORES. 

 

Cumpro o dever de dirigir-me aos ilustres representantes do povo, para 

submeter à apreciação e votação desse Egrégio Poder Legislativo, em REGIME DE 

URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, o Projeto de Lei que “Dispõe sobre a concessão do 

Abono-FUNDEB aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de 

Brasil Novo, na forma que especifica” 
 

Nobres Legisladores, recentemente houve modificação da estrutura do 

financiamento da educação no País através da Emenda Constitucional n° 108, de 26 

de agosto de 2020, que instituiu o novo Fundo de Manutenção da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Foi editada a Lei n° 14.113, 

de 25 de dezembro de 2020 (com vigência a partir de 26 de dezembro de 2020) que 

regulamentou o Novo Fundeb. 
 

Até 2020, a regra era a utilização mínima de 60% dos recursos do Fundeb 

fossem utilizados no pagamento de profissionais do Magistério, com o advento da Lei 

n° 14.113/2020 que instituiu o novo Fundeb, com efeitos financeiros a partir de 1º de 

janeiro de 2021, o percentual de gastos com profissionais do magistério passou para 

70% do montante anual do Fundeb. 
 

Desse modo, o Abono FUNDEB, como proposto neste projeto, trata-se de 

medida emergencial e excepcional para cumprimento do limite mínimo de 70% com o 

pagamento de profissionais da educação básica previsto na EC 108/2020 e artigo 26 

da Lei 14.113/2020 em 2021, que tem como justificativa a conjuntura atípica do 

corrente ano. 
 

Assim, o abono é uma forma de pagamento que somente pode ser utilizada 

quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do magistério da 

educação básica não alcançar o mínimo exigido de 70% do FUNDEB, e considerando 

que Brasil Novo não alcançou esse percentual no corrente exercício de 2021, sendo 

necessário a concessão de abono no corrente ano, para alcançar o percentual mínimo 

exigido, conforme estudos realizados pela SEMED. 
 

Ante o exposto, e diante da importância deste Projeto de Lei para a 
Administração Municipal, submeto-o à apreciação desse insigne colegiado, para que 
seja votado e aprovado, garantindo assim sua implementação. 

 

____________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 


