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LEI COMPLEMENTAR Nº 12, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre a concessão do Abono –
FUNDEB, em caráter excepcional, aos
profissionais da educação básica da rede
municipal de ensino, na forma que especifica;
e dá outras providências.”
O PREFEITO DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, faz saber, em
cumprimento ao disposto no artigo 11, inciso X, combinado com o artigo 70, incisos I
e III, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e eu, sancionei a seguinte Lei:
Art. 1º. O Poder Executivo concederá aos profissionais da educação básica vinculados
à Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI, em
caráter excepcional, no exercício de 2021 e no exercício de 2022, ou enquanto o Plano
de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município – Lei nº
589/2012 não for revisado de forma a absolver, sem sobras, os 70% (setenta por
cento) do fundo de pagamento da remuneração, 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 inteiros por cento) dos recursos disponíveis na conta do Fundo de
manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB em cada ano.
Art. 2º. Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei os seguintes
servidores, desde que em efetivo exercício, nos termos do inciso II e III, do artigo 26
da Lei Federal nº 14.113/2020 combinados com o art. 61, incisos I a V, da Lei Federal
nº 9.394/1996 combinado com art. 1º, da Lei Federal nº 13.935/2019:
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação
infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de
2009);
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II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação
em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem
como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela
Lei nº 12.014, de 2009);
III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior
em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009);
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino,
para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional,
atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da
rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado,
exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº
13.415, de 2017);
V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme
disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017);
§ 1º. Para o efeito do disposto no Caput deste artigo, consideram-se profissionais da
educação básica no município:
a) integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria Municipal de Educação,
titulares de cargos ou funções-atividades previstas nos incisos I a V, deste artigo;
b) docentes com classes e aulas atribuídas segundo o plano de cargos carreiras e
remuneração dos profissionais do Magistério do Município – Lei nº 589/2012;
§ 2º. Não fazem jus ao “Abono – Fundeb”:
a) os estagiários da rede oficial de ensino público municipal;
b) os servidores que tenham frequência individual inferior a 2/3 (dois terços) dos dias
de efetivo exercício, durante os períodos de apuração previstos no artigo 6º desta lei
complementar.
Art. 3º. O valor do abono será pago aos servidores na forma prevista em regulamento,
observados os seguintes critérios:
I – não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta anual
do servidor;
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II – será concedido de forma proporcional:
a) a média de carga horária atribuída ao servidor no exercício do ano ao que faz jus,
incluída a carga horária suplementar, aferida nos períodos estabelecidos no art. 6º,
desta lei;
b) ao número de pontos relativos à frequência individual do servidor, conforme escala
a ser fixada em decreto regulamentar, respeitada a frequência mínima de 2/3 (dois
terços), aferida durante os períodos estabelecidos no art. 6º, desta lei.
§ 1º. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a SEMECTI, fará jus, em
face de acumulação prevista constitucionalmente, ao recebimento do valor do abono
nos respectivos vínculos, calculados na forma deste artigo.
§ 2º. O abono será calculado de forma proporcional, observados os termos desta lei
complementar e do decreto regulamentar, para os profissionais que ingressaram no
serviço público durante o exercício de 2021.
Artigo 4º. No caso de o pagamento efetuado com base no artigo 3º, desta lei, ser
insuficiente para o fim previsto no artigo 1º, poderá ser paga parcela complementar,
desde que, as somas dos valores das parcelas não ultrapassem 100% (cem por cento)
da remuneração bruta anual do servidor.
Art. 5º. O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsidio para
nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem
pecuniária e sobre ele não incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica.
Art. 6º. Para cálculo do valor a que se referem os artigos 3º e 4º desta lei complementar
serão considerados os seguintes períodos:
I – janeiro a outubro de 2021, para o pagamento da primeira parcela;
II – janeiro a dezembro de 2021, para o pagamento de eventual parcela complementar;
III – os mesmos períodos nos anos seguintes, se assim for necessário.
Art. 7º. O disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionistas;
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Art. 8º. As despesas decorrentes desta 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 de 70% (setenta por cento) dos recursos
disponíveis na conta municipal do FUNDEB, relativos ao exercício de 2021.
Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal me, 14 de dezembro de 2021.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

Certidão de Publicação
Certifico que a Lei Complementar nº 12/2021, foi publicada conforme artigo 147, IX, da constituição do Estado do
Maranhão, artigo 92, da lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017,
em 14/12/2021.

MANOEL DE JESUS SOUSA
Portaria 545/2021
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“JUSTIFICATIVA
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA

Senhor Presidente,
Eméritos Vereadores,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei
complementara que objetiva e dispõe sobre a concessão de Abono – FUNDEB, em
caráter excepcional, aos profissionais da rede municipal de ensino.
Recentemente, houve modificação da estrutura do financiamento da
educação no País através da Emenda Constitucional nº 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. Com isso, foi editada a Lei nº 14.113/2020,
para regulamentação do novo Fundeb.
Conforme posto pela norma, no mínimo 70% (setenta por cento) dos
recursos do Fundeb devem ser destinados ao pagamento de verbas remuneratória
dos profissionais da educação básica, em consonância com a legislação federal e
local e o Plano de Carreira e Remuneração desses profissionais, não havendo
vedação para que parcela superior seja utilizada na mesma destinação.
Tenda em vista que a remuneração dos profissionais da educação da
educação básica deve estar prevista em lei, deve-se observar o que determina o art.
169 da CF/88, em especial nos incisos I e II do parágrafo I, no sentido de que a
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, ou alteração de
estrutura de carreiras, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes; e se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economias mistas.
Atualmente, porém, a CF/88 no art. 212-A, inciso XI, determinou
expressamente que proporção não inferior a 70% (setenta pro cento) do novo Fundeb,
excluídos os valores da complementação VAAR, fosse destinada ao pagamento dos
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profissionais da educação básica em efetivo exercício. Ainda, a Lei nº 14.113/2020,
ao regulamentar o novo Fundeb prevê algumas hipóteses de responsabilização no
caso de desrespeito às suas disposições.
Desta forma, seguindo o entendimento de diversos Tribunais de Contas
dos Estados brasileiros e seguindo orientação do corpo técnico jurídico da FAMEM, o
Poder Executivo municipal encaminha o presente projeto de Lei Complementar, a fim
de sanar possíveis irregularidades na concessão do Abono-Fundeb, bem como
regulamentar a sua distribuição ao profissionais da educação básica da rede municipal
de ensino enquanto não for revisada a Lei Municipal nº 589/2012, a fim de que
absorva, sem sobras, os 70% (setenta por cento) dos recursos do Fundeb no
pagamento destes profissionais.
Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa,
consubstanciadas, em última análise, na necessidade de adequação da legislação de
emergência para a aprovação do presente Projeto de Lei.
O requerimento de urgência se justifica em razão da regulamentação
legal ainda no exercício do ano de 2021.
Portanto, nos termos do que disciplina a urgência de projetos de leis
enviados a esta E. Casa pelo Poder Executivo, pela Lei Orgânica do Município e pelo
Regimento Interno, se apresenta este Projeto de Lei para apreciação e aprovação da
matéria.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço
e consideração.”

Gabinete do Prefeito de São Bernardo, em 07 de dezembro de 2021.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

