
 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
            ESTADO DO PARANÁ 

             C.N.P.J. 76.970.318/0001-67 
         Avenida Antônio Veiga Martins, 80/82 – Centro – Cep 87.670-000 

           Fone: (44) 3440-1221 – E-mail: prefeito@inajá.pr.gov.br 

 

 
 

Av. Antonio Veiga Martins, 80 - Centro - Telefax (44) 3440-1221 - CEP 87.670-000 

 

 

Ofício 034/2022 – Gabinete  

 

 

Ilmo Senhor  

LUIS CARLOS DE SOUZA 
DD. Presidente Câmara 
Inajá - Paraná 

 

 

 

INAJÁ, 21 de fevereiro de 2022. 

 

Senhor Presidente, 

 

Cumprimentando-o cordialmente como aos demais vereadores, servimos 

pelo presente para encaminhar o Projeto de Lei nº___ /2022, que dispõe sobre a 

concessão de Abono FUNDEB aos Profissionais da Educação da Rede Pública 

Municipal, como medida excepcional e transitória destinada a promover o 

cumprimento dos dispostos no artigo 212-A, Inciso XI, da Constituição Federal. 

Sendo que nos apresenta para o momento, antecipamos os nossos 

agradecimentos 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 CLEBER GERALDO DA SILVA  

         Prefeito Municipal 

 



 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
            ESTADO DO PARANÁ 

             C.N.P.J. 76.970.318/0001-67 
         Avenida Antônio Veiga Martins, 80/82 – Centro – Cep 87.670-000 

           Fone: (44) 3440-1221 – E-mail: prefeito@inajá.pr.gov.br 

 

 
 

Av. Antonio Veiga Martins, 80 - Centro - Telefax (44) 3440-1221 - CEP 87.670-000 

 

 

PROJETO DE LEI Nº___/2022 

DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO DO 

FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL, COMO MEDIDA 

EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA DESTINADA A 

PROMOVER O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 212-A, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E LEI. 

 

O Prefeito do Município de INAJÁ, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais submete à apreciação da Câmara 

Municipal o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º - O Poder Executivo concederá aos Profissionais da Educação da Educação 

Básica, anos iniciais da Rede Municipal de Ensino definidos nesta Lei em caráter 

excepcional, no exercício de 2022, o abono denominado Abono-FUNDEB, para fins 

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

de 1988. 

§ 1º - O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será estabelecido 

em Decreto, e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70,00% 

(setenta inteiros por cento) dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

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

§ 2º - Caso o servidor seja titular de mais de um padrão ou esteve em dobra ou 

substituição durante o ano de 2021, fará “jus”, em face da acumulação prevista 

constitucionalmente, ao recebimento do valor do abono em cada um dos referidos 

padrão ou dobra. 

§ 3º - Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei os servidores 

efetivos no ano de 2021 e que receberam na Folha de pagamento dos 70% 

(setenta por cento) do FUNDEB, lotados e com matrícula ativa na Secretaria 
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Municipal de Educação integrantes do Quadro Próprio do Magistério das Unidades 

escolares da Rede Municipal de ensino, sendo: 

I. Professor; 

II. Diretor; 

III. Coordenador Pedagógico; 

IV. Diretor do Departamento Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único – Não fazem “jus” ao abono: 

I – Os estagiários da rede municipal de ensino; 

II – Os Profissionais da Educação que tenham sido afastados durante o ano de 

2021 por período igual ou superior a 6 (seis) meses, salvo por acidente de 

trabalho; 

IV – Os servidores que estiverem de licença para tratarem de interesses 

particulares; 

V – Os servidores cedidos a outros entes políticos; 

VI – Demais servidores não previstos expressamente neste artigo. 

Art. 3º - O Abono será pago aos profissionais da educação dividido pela quantidade 

de servidores considerando os meses trabalhados, no ano de 2021 contemplados 

nessa Lei, devendo observar o saldo da conta do FUNDEB até o limite de 70,00% 

(setenta inteiros por cento). 

§ 1º - O abono será calculado de forma proporcional, observado os termos dessa 

lei, para os profissionais que ingressaram no serviço público durante o exercício de 

2021, sendo considerado como 1/12 avos a fração igual ou superior a 15 (quinze) 

dias dentro do respectivo mês. 

§ 2º - Poderá o município fazer o pagamento do mencionado abono via folha 

complementar, até o último dia útil do segundo mês do exercício de 2022. 

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 e sobre ele não incidirão os descontos previdenciários. 

Art. 5º - Os dispostos nessa lei não se aplicam aos inativos e pensionistas. 
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Art. 6º - As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta das dotações próprias 

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

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

março de 1964, créditos suplementares até o limite do montante do 70,00% 

(setenta inteiros vírgula cento) dos recursos disponíveis na conta do Fundeb, 

relativos ao exercício de 2021. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando se as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Paço Municipal de Inajá, aos 21 dias do mês fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

CLEBER GERALDO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
 

Senhor Presidente - Nobres Vereadores. 

 

 

 

Encaminhamos a Vossas Excelências o Projeto de Lei nº___, que 

dispõe sobre a concessão de Abono do FUNDEB aos profissionais da Educação 

Básica, anos inicias da rede municipal de ensino, como medida excepcional e 

transitória destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212-A, inciso 

XI, da Constituição Federal e Lei nº 14.113 que regulamentou o Novo FUNDEB. 

A medida decorre da ausência de atingimento do mínimo de 70% - 

involuntário – a ser empregado e determinado pela Constituição Federal, conforme 

cálculos elaborados pelo setor de contabilidade do município. 

Como é de conhecimento de Vossa Excelência houve modificação da 

estrutura do financiamento da educação no país por meio da Emenda Constitucional 

nº 108, de 26 de agosto de 2020, que instituiu o novo Fundo de Manutenção de 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Foi 

editada a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (com vigência a partir de 26 

de dezembro de 2020) para regulamentação do “Novo FUNDEB”. 

Na vigência do FUNDEB até 2020, havia regra mínima para que 60% 

(sessenta por cento) dos recursos do Fundo para que fossem utilizados para o 

pagamento de profissionais do Magistério. Conforme a Emenda Constitucional nº 

108/2020, o novo Fundo, que produz efeitos financeiros a partir de 1 de janeiro de 

2021, ampliou a subvinculação de gastos de pessoal do FUNDEB de 60% (sessenta 

por cento) com profissionais do magistério para 70% (setenta por cento) aos 

profissionais da educação, sendo relevante considerar a Pandemia da COVID-19 

que dispensa maiores digressões quanto aos efeitos devastadores nas mais 

diversas áreas das políticas públicas dos entes federados. 

O Abono FUNDEB, como proposto, se trata da medida emergencial e 

excepcional para cumprimento do limite mínimo de 70% (setenta por cento) com o 

pagamento de profissionais da educação básica previsto na Emenda Constitucional 
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108/2020 e artigo 26 da Lei 14.113/2020 em 2021, que tem como justificativa a 

conjuntura atípica do corrente ano acima mencionado. 

Houve a decretação de estado de calamidade aos municípios 

paranaenses, devidamente reconhecidos pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná, no qual foram impostos desafios à Administração por si só para 

cumprimento do exigido pelo Novo Fundeb, como por exemplo, a impossibilidade 

de realizar atividades com 100% aos alunos da rede municipal na modalidade 

presencial durante o ano letivo de 2021 por conta das medidas restritivas.  

Outrossim, de maior amplitude e envergadura ainda, são as restrições 

no âmbito de pessoal impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicáveis a 

administração independente da pandemia, e pela Lei Complementar nª 173, de 27 

de maio de 2020, que assim dispôs: 

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2020, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 
I – Conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados 
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anteriorà calamidade pública; 
II – Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 
III – Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV – Admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições 
de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem 
aumento e despesas, as reposições decorrentes de vacância de cargos 
efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do 
caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para 
prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgão de formação 
de militares; 
V – Realizar concurso público, exceto para reposição de vacância; 
VI - Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho 
indenizatórios, em favor de membros de Poder, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e de seus servidores e empregados públicos e militares, ou 
ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal anterior a calamidade; 
VII – Criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto 
nos §§ 1º e 2º; 
VIII – Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 
variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços da do Consumidor 
Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 
IV do caput do art. 7º Constituição Federal; 
IX – Contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente 
para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais 
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mecanismos equivalentes que aumentem a despesas com pessoal em 
decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer 
prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros 
fins.” 
 

Conquanto a mencionada Lei Complementar, o imperativo de 

implementação dos 70% (setenta por cento) decorre da própria Norma Maior da 

República, o que não pode ser negligenciado pelos entes políticos, sob pena de 

inconstitucionalidade por omissão do Gestor Público. 

O ente municipal promoveu todas as medidas jurídicas e 

administrativas hábeis a alcançar o mínimo determinado de 70% (setenta por 

cento), no entanto, em um estado de exceção, medidas excepcionais são 

necessárias para o bom desenvolvimento da máquina pública. 

Informamos ainda, que em reunião ocorrida no dia 17/02/22, com os 

professores da rede municipal de ensino foi solicitado que os mesmos decidiriam a 

forma de se conceder o Abono e eles decidiram em reunião posterior que seria: 

I – Proporcionalidade por padrão; 

II – Proporcionalidade pela Jornada Suplementar. 

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciativa, venho 

solicitar a apreciação da propositura.  

Nestes termos e fundamentos, considerando a essencialidade da 

aprovação encaminhamos o Projeto de Lei em epígrafe para análise de Vossas 

Excelências em “Regime de Urgência”.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

CLEBER GERALDO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 

 


