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LEI N.? 3.255, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 

DISPOE SOBRE O RATEIO NA FORMA DE 
ABONO, DO SALDO CONSTANTE DA CONTA 
ESPECIFICA DO FUNDEB 60%, NA FORMA 
DA LEI FEDERAL N.° 11.494, DE 20 DE JUNHO 
DE 2007, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG, por seus representantes legais 
aprova e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder ao rateio, 
na forma de abono, do saldo constante da conta especifica do FUNDEB 60% aos 
profissionais do magistério publico municipal em efetivo exercicio de sala de aula e 
suporte pedagogico, atuantes nos estabelecimentos da educagao basica, de acordo com o 
disposto na Lei Federal n.° 11.494/2007. 

§ 1° O valor a ser rateado é resultante de eventual saldo financeiro apurado 
na conta de controle de recursos do FUNDEB 60%, no exercicio em curso, necessario ao 

atingimento do indice legal previsto na legislac¢ao federal em vigor. 

§ 2° Entende-se como profissionais do magistério da educag4o basica os 
atuam em sala de aula e demais profissionais que auxiliam os professores a exercerem suas 
atividades, através da direco ou administragdéo escolar, na Educagéo Basica, em 
conformidade com a Lei Federal 11.494/07. 

§ 3° Consideram-se profissionais em efetivo exercicio aqueles em atuac&o 
no desempenho das atividades de magistério, associada a sua regular vinculagao contratual, 
temporaria ou permanente, com o Governo Municipal, nfo sendo descaracterizado por 
eventuais afastamentos temporarios previstos em lei, com Gnus para a municipalidade, que 
nao impliquem rompimento da relacdo juridica existente 4 data da concessdo do abono. 

§ 4° O saldo financeiro apurado na conta de controle de recursos do 
FUNDEB 60%, a ser rateado na forma de abono, considerara as provis6es para o 

pagamento do abono natalino, 1/3 (um ter¢o) de férias no exercicio em curso e encargos 

previdenciarios incidentes. 

Art. 2° Para efeito de aplicabilidade desta Lei sera considerado o 
crescimento vegetativo da folha do FUNDEB, com novas contratagdes e concessdo de 
direitos previstos no plano de carreira, bem como os recursos para cobertura do abono 
natalino e férias. 

Art. 3° Os recursos financeiros do FUNDEB, remanescentes dos 60% 

(sessenta por cento) destinados ao rateio do abono serdo proporcionalmente distribuidos 
aos profissionais do magistério publico municipal na forma e condic¢6es especificadas nesta | 

Lei. 
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§ 1° O saldo remanescente para fins do abono sera apurado pela Secretaria 
Municipal de Administragao e Recursos Humanos e o abono sera concedido sempre que a 
remunerac¢do para os profissionais do ensino basico n4o atingir o limite de 60% (sessenta 
por cento) dos repasses recebidos do FUNDEB, apurado no més de dezembro de cada 

exercicio. 

§ 2° O abono deferido aos profissionais do magistério, nos termos desta Lei, 
nao se incorporara aos vencimentos ou salarios para nenhum efeito, e nao sera considerada 
base de calculo de quaisquer outras vantagens pecuniarias ulteriores a serem concedidas. 

Art. 4° O saldo financeiro apurado na conta de controle de recursos do 
FUNDEB 60%, a ser rateado na forma de abono, obedecera aos seguintes critérios: 

I — o valor a ser pago aos profissionais do magistério sera o valor obtido da 
divisdéo do valor faltante para atingir o percentual minimo exigido pela legislagao federal 
pelo numero de profissionais, independentemente dos valores individuais de remuneragao. 

II — o rateio observara a proporcionalidade dos meses trabalhados pelos 
profissionais do magistério municipal que estejam em efetivo exercicio na data da 
concesséo do abono, considerado como més de efetivo exercicio até o 16° (décimo sexto) 

dia do més. 

Art.5°A Secretaria) Municipal de Educagao  elaborara  planilha 
demonstrativa do numero de dias/meses efetivamente trabalhados pelos profissionais do 
magistério, apurando-se o total de meses para fins de calculo da gratificagéo do valor 
apurado no ano letivo de 2011. 

Art. 6° Para os fins previstos nesta Lei considera-se efetivo exercicio 0 ano 
letivo, durante o qual n&o seréo computados como auséncias os seguintes afastamentos 
legais: 

I — licenga-prémio; 
II — licenga-maternidade; 

III — afastamento por falecimento do cénjuge, companheiro, pais, 
padrastos ou madrasta, filhos, sogro e sogra, enteados, menor sob 
guarda ou tutela e irmdos. 

— afastamento para servigo obrigatorio por lei; 
V — férias; 

VI — auséncias para a participag¢ao em treinamentos, orientag4o técnica, ! 
cursos e acompanhamento de alunos em campeonatos esportivos ou literarios, mediante a - j 
convoca¢ao pela Secretaria Municipal de Educac¢ao; ~ 

VII — licenga para tratamento de acidente do trabalho; | 
u VIII — qualquer licenga ou afastamento para tratamento de saude. 

f 

§ 1° As demais faltas e auséncias seraéo computadas para fins de redu¢4o ou 

perda da gratificagao, observada a seguinte propor¢ao: 
ie 

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

I — de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias — redug&o de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do abono; 

II — de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias — reduc&o de 50% (cinquenta por 

cento) do valor do abono; 

III — de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias — reduc&o de 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor do abono. 

§ 2° N&o se concedera o abono ao profissional de magistério cujos 

afastamentos e faltas forem superiores a 60 (sessenta) dias. 

§ 3° Os profissionais de magistério que forem admitidos no curso do ano 
letivo terio o abono calculado a razfo de 1/12 (um doze avos), submetendo esses 
profissionais 4s mesmas redug6es previstas neste artigo. 

Art. 7° Fica dispensada a apresentagao de impacto or¢amentario-financeiro 
que se refere o § 5° do artigo 17 da Lei Complementar n.° 101/2000, por se tratar de 
despesa prevista na lei orgamentaria em curso. 

Paragrafo unico. Os valores pagos em rateio nao poderao ultrapassar 5% do 
montante dos recursos destinados ao FUNDEB no ano de 2011, e deverao ser pagos, no 
maximo, até o dia 31 de marco de 2012. (Emenda pela Caémara Municipal) 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Muzambinho, 22 de dezembro.de 2011. 
j 
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Sérgio Arlindo Ceravolo Paoliello 

Prefeito Muni my / jf , 

Antonio sa 

  

    
   

  


