
GOVERNO MUNICIPALo
FEIRANÍIUA
lntttpnwn ru*bmft

GOVERNO MUNICIPAT DE FEIRA NOVA

I Ruà Urbano Barbosa, s/n - Centro
CEP: 55.715-00O I CNPJ: 1 1.097.243/0001-06

I Fonê: {81) 3ó4s.1 156 | (Sl ) 3645.1 18S

LEIMUNICIPAL 665/2021 DE 29 DE DEZEMBRO OE2021

Dis@ sobre a concessão do Abono-
FUNDEB aos profissionais da
educação básicatllo/o FUNDEB da
rede municipal de ensino de Feira

Nova/PE e dá outras providências,

O Prefeito Municipal de Feira Nova, Estado de Pernambuco, no uso de
atribuiçôes legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Feira
NovalPE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art ío - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Abono Salanal aos proÍissionais

da educação básica vinculados à Secretaria da Educaçã0, em caráter excepcional, no exercicio
de 2021, o abono denominado Abono-FUNDEB/70% FUNDEB, para fins de cumpnmento do
disposto no inciso Xl, do artigo 212-4, da Constituição Federal.

Paragrafo único - O valor global destinado ao pagamenlo do AboneFUNDEB/70o/o FUNDEB

será estabelecido em decreto, e não poderá ser inferior à quantia necessária para integrar 7070

(setenta por cento) dos recursos disponiveis na conta municipal do Fundo de Manutençáo e
Desenvolvimento da Educaçáo 8ásica e de Valorização dos Profissionais da Educação-
FUNDEB/70% FUNDEB, relalivos ao exercício de 2021.

AÊ? - Para os fins de pagamento do Abono-FUNDEB70% FUNDEB, são considerados
ProÍissionais da Educação Básica aqueles definidos nos termos do art, 61 da Lei Federal n"
I394í996.

AÍüf - O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB/7O70 FUNDEB será
dividido pelo número de profissionais da educação básica, sendo este pmporcional ao período
de efetivo exercício.

AÍt 40 - 0 valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsidio para
nenhum eÍeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vanlagem pecuniária e
sobÍe eÍe não incidirão os descontos previdenciários.

Aú tr - O disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionislas.

Art 6'-As despesas deconentes desta lei complementar conerão à conta das
dotações póprias consignadas no oçamenlo vigente, fcando dispensada a apresentaÇão de
impacto orÇamenlário e financeiro que se refere o s 5o do arl. 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, por ser despesa já prevista na lei orçamentária, bem como não constituir compromisso
futuro.
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Art P - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã0.

Feira Nova PE, 29 de Dezembro de 202'l
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