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DECRETO Nº.  133/2021, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 
 

REGUAMENTA A LEI Nº 391, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 2021, PARA A CONCESSÃO DO ABONO-

FUNDEB, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

MUNICÍPIO DE TRAIRÃO/PA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
VALDINEI JOSÉ FERREIRA, Prefeito Municipal de 
Trairão, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente as previstas no art. 53, XXVI da 
Lei Orgânica Municipal, e constitucionais,  
 
CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei nº. 391, 
de 24 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a 
concessão de Abono-FUMDEB; 
 
CONSIDERANDO o disposto no inciso XI do artigo 
212-A da Constituição Federal; 
 

DECRETA: 
 
Artigo 1º - Este decreto regulamenta a Lei nº 391, de 24 de dezembro de 2021, que dispõe 
sobre a concessão do Abono-FUNDEB, aos profissionais da educação básica da rede 
municipal de ensino do município de Trairão/PA, para cumprimento do disposto no inciso XI 
do artigo 212-A da Constituição Federal. 
 
§ 1º - O valor global destinado ao pagamento do Abono - FUNDEB será de R$ 1.320.733,21 
(um milhão, trezentos e vinte mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos). 
 
§ 2º - O valor global referido no § 1º deste artigo poderá ser acrescido por ato do Chefe do 
Poder Executivo, caso constatado excesso de arrecadação no exercício de 2021. 
 
Artigo 2º - Poderão receber o abono previsto no artigo 1º deste decreto os seguintes 
servidores, desde que em efetivo exercício: 
 
I - integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, titulares de cargos ou 
funções-atividades previstas na Lei complementar nº 190, de 10 de janeiro de 2012; 
 
II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 
13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação 
básica; 
 
Artigo 3º - O valor do Abono- FUNDEB a ser pago aos servidores a que se refere o artigo 3º 
da Lei Complementar nº 391, de 24 de dezembro de 2021, será obtido da seguinte forma: 
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I - Será utilizada como base a carga-horária e remuneração da folha de pagamento de 
novembro/2021 das subvinculações do FUNDEB 70%; 
 
II - Do valor da remuneração de novembro, serão descontadas apenas a verba "hora de 
substituição", daqueles profissionais que apresentaram atestados médicos no mês de 
novembro/2021; 
 
§ 1º - o produto da remuneração do abono e da carga horária de que trata o inciso I deste 
artigo, aplicado o inciso II, terá o multiplicador "1,8" resultando no valor bruto do abono a ser 
pago; 
 
§ 2º - Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria da Educação, em 
face de acumulação prevista constitucionalmente, fará jus ao recebimento do valor do abono 
nos respectivos vínculos, calculado na forma deste artigo; 
 
§ 3º - Não incidirá ao abono/rateio, dada sua natureza precária e eventual, qualquer desconto 
previdenciário, vez que não integra o nominado “salário-contribuição”, na forma da Lei 
Federal n.º 8.212/91, ao que, contudo, faz-se incidir o recolhimento do Imposto de Renda, 
uma vez que sobre o mesmo não se insere qualquer evidência de parcela indenizatória. 
 
Artigo 4º - O Abono-FUNDEB será pago em até 2 (duas) parcelas, observado o disposto no 
§ 3º do artigo 25 da Lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 
 
Artigo 5º - As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das dotações próprias 
consignadas no orçamento vigente, vinculadas à conta municipal do FUNDEB. 
 
Artigo 6º - A Secretária da Educação poderá editar normas complementares necessárias ao 
cumprimento deste decreto. 
 
Artigo 7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, ESTADO DO PARÁ, EM 27 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
 
 
 

VALDINEI JOSÉ FERREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal, na data supra. 
 
 
 
ARLETE BAÚ 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 


