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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

LEI Nº 030/2021            

 Dispõe sobre a possibilidade 

de concessão do Abono – 

FUNDEB aos Profissionais da 

Educação Básica da Rede 

Municipal de Ensino, e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SOLÂNEA – ESTADO DA 

PARAÍBA, na forma da Lei e no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder abono salarial denominado 

Abono – FUNDEB, em caráter provisório e 

excepcional, na forma de 14º salário, no exercício de 

2021, aos Profissionais da Educação Básica, em 

efetivo exercício na rede municipal de ensino, 

vinculados à Secretaria Municipal de Educação, 

remunerados através do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, para fins de cumprimento do disposto no 

inciso XI do caput do art. 212-A da Constituição 

Federal, de 1988. 

 Parágrafo Único.  O abono de que trata este 

artigo, somente será pago, com saldo de recursos 

financeiros oriundos do FUNDEB, alusivo ao 

exercício de 2021. 

 Art. 2º. Os profissionais da Educação Básica 

que ingressaram ou forem exonerados no serviço 

público durante o ano civil de 2021, terão o abono 

distribuído proporcionalmente, considerando-se os 

dias/meses efetivamente trabalhados. 

  Art. 3º.  Caso o servidor seja titular de mais 

de uma matrícula, ambas serão contempladas, 

verificando a sua devida proporção. 

  Art. 4º. O valor do Abono não será 

incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para 

nenhum efeito, e sobre ele incidirão descontos 

previdenciários. 

  Art. 5º.  O valor a ser repassado aos 

Profissionais da Educação Básica será pago em 

parcela única, em depósitos bancários específicos, 
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na mesma conta bancária vinculada a folha de 

pagamento destes profissionais. 

  Art. 6º. O valor do abono será calculado do 

montante que falta para completar os 70% (setenta 

por cento) do FUNDEB, no exercício de 2021, 

devendo ser dividido entre os Profissionais da 

Educação Básica habilitados a recebê-lo. 

 Parágrafo Único – A Secretaria Municipal da 

Fazenda encaminhará à Câmara valor do saldo do 

Fundeb no exercício de 2021, acompanhado de 

cópia da folha de pagamento do abono autorizado 

por esta lei, no prazo de quinze dias contados de sua 

publicação. 

  Art. 7º.  As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão à conta da parcela de 

70% (setenta por cento) do FUNDEB, destinada ao 

pagamento da remuneração dos Profissionais da 

Educação Básica, apurada no exercício de 2021, 

previstas em dotações próprias consignadas no 

orçamento vigente, ficando o Poder Executivo 

autorizado a abrir, para o corrente exercício, nos 

termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, 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. 

 Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em 

contrário. 

 Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2021. 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 


