


Projeto de Lei nº 13/2.021 
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Nova Olinda do Maranhão/ MA, 19 de novembro de 2.021. 

"Dispõe sobre o rateio das sobras dos recursos do 

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação com a aplicação da Lei 11.494/2007 aos 

profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício" 

CONSIDERANDO, o art. 212 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, o art. 22 da Lei 11.494/2007; 

CONSIDERANDO, a obrigatoriedade de aplicação do mínimo de 70% do FUNDEB para 

pagamento de salários aos profissionais do magistério; 

CONSIDERANDO, que pode ser utilizado até 100% do FUNDEB para pagamento de salários de 

profissionais do magistério, a adoção do abono pelo município será decorrente de decisões 

político-administrativas inerente ao processo de gestão dos entes não governamentais. 

A Prefeita Municipal de Nova Olinda do Maranhão - Estado do Maranhão, lracy Mendonça 

Weba, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal, o seguinte 

Projeto de Lei: 

Art. 1 º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder abono salarial (rateio) 

aos servidores lotados na divisão de FUNDEB em efetivo exercício no Magistério, proveniente 

da sobra de recursos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério - FUNDEB. 

Art. 2° - Entendem-se como profissionais do magistério da educação docentes, profissionais 

que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, bem como os que exercem 

atividades de direção, administração escolar, supervisão, orientação, inspeção, planejamento e 

atividade pedagógica em geral. 

1 - O rateio constante do Art. 1º, será entendido, na forma do Art. 2º, também aos profissionais 

contratados por meio de processo seletivo (contrato temporário), na mesma proporção dos 

demais profissionais; 

li - Em hipótese alguma poderá ocorrer o pagamento de rateio com exclusão de quaisquer 

profissionais sob pena de responder cível e criminalmente os responsáveis pela omissão do 

rateio contido nesta lei. 

Art. 3 º - Para efeitos de distribuição, o rateio será feito ao servidor profissional em exercício 

efetivo do magistério. 

Parágrafo único - Consideram-se profissionais em efetivo exercício aqueles em atuação efetiva 

no desempenho das atividades de magistério, associada à sua regular vinculação contratual 
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