
 

Mensagem de Envio ao Projeto de Lei N.º 033/2020. 

 

Petrolina(PE), 18 de Dezembro de 2020. 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

SR. OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Petrolina/PE. 

 

 

Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. 

 

Vimos por meio do presente, encaminhar o Projeto de Lei anexo, a fim de que o mesmo 

possa ser apreciado por essa Câmara Municipal de Vereadores. 

 

A matéria ora encaminhada em anexo, que se encontra consubstanciada pelos anexos 1 

e 2, versa sobre autorização para concessão de abono correspondente ao valor das sobras dos 60% 

(sessenta por cento) destinados pelo FUNDEB, para fins de atendimento dos limites mínimos a serem 

cumpridos com tais gastos, previstos na regulamentação que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tudo em 

conformidade com a Nota Técnica N.º 08/2020, que também segue inclusa a esta mensagem, que foi 

confeccionada pelo Setor de Contabilidade desta Prefeitura, e pela metodologia de distribuição, que foi 

adotada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Importante de outra banda esclarecer, que como essas “sobras” foram decorrentes de 

recursos arrecadados e repassados pelo FNDE para este ente municipal dentro do próprio exercício 

financeiro de 2020, torna-se de rigor a sua computação nesse mesmo período, justamente por essa a 

determinação contida no Inciso I, do Artigo 35, da Lei Federal N.º 4.320/64. 

 

Assim sendo, requisitamos a aprovação da matéria inclusa, a fim de que possamos 

garantir o estrito cumprimento das normas atinentes ao FUNDEB. 

 

Forte nessas razões, requisitamos que a matéria inclusa seja apreciada em caráter de 

URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. 

 

Miguel de Souza Leão Coelho 

Prefeito do Município 

 

 



 

 

Projeto de Lei N.º 033/2020. 

 

 

 

Ementa: Dispõe sobre a concessão de abono salarial por 

parte do Poder Executivo aos profissionais do magistério 

municipal que especifica e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições 

legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial, correspondente ao 

valor das sobras dos 60% (sessenta por cento) destinados pelo FUNDEB no exercício financeiro de 

2020, para fins de atendimento dos limites mínimos a serem cumpridos com tais gastos, previstos na 

regulamentação que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação; 

 

  Art. 2º - O valor total para o abono salarial será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

§1º - Será destinado o valor total de R$ 2.275.579,02 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, 

quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos) para pagamento do abono salarial de 1.046 (mil e 

quarenta e seis) professores contratados, de acordo com o seguinte critério: 

 

I – O valor a ser pago ao professor contratado obedecerá à proporcionalidade da sua jornada de 

trabalho sobre o piso salarial do magistério vigente para 200 horas aulas mensais, conforme Anexo 1. 

 

 §2º - Será destinado o valor total de R$ 7.724.420,98 (sete milhões, setecentos e vinte e quatro mil, 

quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos) para pagamento do abono salarial de 1.461(mil 

quatrocentos e sessenta e um) professores  efetivos, de acordo com os seguintes critérios: 

 

I – O valor a ser pago a cada professor efetivo  obedecerá à divisão em partes iguais do saldo 

remanescente do total do abono salarial definido no Art. 2º,  deduzido o valor total destinado ao abono 

para o professor contratado definido no parágrafo 1º do caput deste artigo, conforme Anexo 2. 

 

II – Para efeito de pagamento do abono salarial será considerado um único vínculo por professor;  

 

§3º -  O valor do abono, tratado por esta lei, não se incorpora aos vencimentos ou proventos para 

qualquer efeito. 

 



 

Art. 3º  Por se tratar de receita efetivamente arrecadada e repassada pelo FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) no exercício financeiro de 2020, fica igualmente autorizado o 

pagamento do abono de que trata esta Lei dentro do exercício financeiro de 2020, devendo, de toda 

forma, a sua contabilização ser computada para o exercício financeiro em que se deu a arrecadação, 

qual seja, 2020, tudo de conformidade com as regras preconizadas no Artigo 35, Inciso I, da Lei 

Federal N.º 4.320/64; 

 

Art. 4º - Os recursos para fazer face à aplicação da presente Lei, são provenientes do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB, e estão previstos orçamentariamente; 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 18 de Dezembro de 2020. 

 

 

                                           MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

                                        Prefeito Municipal 


