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DECRETO Nº 115 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a regulamentação da 

sobre a concessão do Rateio FUNDEB aos 

profissionais da educação básica da rede 

municipal de ensino de Primavera-PA. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA, no uso das suas 

atribuições legais, 

Considerando, a sanção da Lei Federal nº 17.276, de 27 de dezembro 

de 2021, que alterou a Lei Federal nº 14.113/2020, dando nova redação ao inciso 

II do art 26 e acrescentando como profissionais da Educação Básica, os 

profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional das 

instituições escolares das Redes Municipais de Ensino, assim como possibilitando 

o pagamento através de Abono para alcançar para atingir o mínimo de 70% 

(setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao 

pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da 

educação básica em efetivo exercício. 

DECRETA: 

Art. 1º - Este decreto regulamenta a concessão do Rateio FUNDEB aos 

profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Primavera-PA, 

para complementar o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais 

deste Fundo destinado ao pagamento, da remuneração dos profissionais da 

educação básica. 
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Art. 2º Fica estipulado o valor global de R$ 499.700,00 (quatrocentos e 

noventa e nove mil e setecentos reais) para pagamento de abono do FUNDEB aos 

profissionais da Educação Básica vinculados a Secretaria Municipal de Educação 

de Primavera-PA. 

Parágrafo único – O valor global referido neste artigo poderá ser 

acrescido por ato do Chefe do Poder Executivo, caso constatado excesso de 

arrecadação no exercício de 2021, observado o limite de 70% dos recursos 

disponíveis no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Art. 3º Entende-se como profissionais da educação básica que faz jus a 

esse abono: profissionais da educação básica, em efetivo: docentes, profissionais 

no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de 

funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas 

redes de ensino de educação básica.  

§ 1º Consideram-se profissionais em efetivo exercício aqueles em 

atuação efetiva no desempenho das atividades de profissional da educação, 

associada à sua regular vinculação contratual com a Prefeitura Municipal, 

estatutária ou temporária, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos 

temporários previstos em Lei, com ônus para o Município, que não impliquem em 

rompimento da relação jurídica existente. 

§ 2º Os estagiários da rede oficial de ensino não fazem “jus” ao abono. 

Art. 4º. O abono será pago de parcela única, da seguinte forma: 

Professor ou equiparados com 40h semanais: R$ 5.000,00 
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Professor ou equiparados com 30h semanais: R$ 3.000,00 

Professor ou equiparados com 25h semanais R$ 2.500,00 

Demais profissionais: R$ 1.100,00 

Art. 5º. As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das 

dotações da Secretaria Municipal de Educação de Primavera, vinculadas a conta 

municipal do FUNDEB, especialmente aos 70% vinculados aos profissionais da 

Educação Básica. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

Palácio Executivo “Moura Carvalho”, 28 de dezembro de 2021. 
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