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LEI COMPLEMENTAR N.º 053/2022, DE 5 DE ABRIL DE 2022. 

 

Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 06/2022 - Poder Executivo Municipal – 

Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre a autorização para concessão do Abono-Fundeb aos profissionais da 

educação básica da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis/SP, na forma que 

especifica e outras providências correlatas.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei Complementar: 

LEI COMPLEMENTAR: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder aos profissionais da 

educação básica vinculados à Secretaria Municipal da Educação, em caráter excepcional, 

referente ao exercício de 2021, 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 70,1% 

(setenta inteiros e um centésimo por cento) dos recursos disponíveis na conta municipal 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação-FUNDEB, relativos ao exercício de 2021. 

Art. 2º Poderão receber o abono previsto no artigo 1º desta lei os profissionais da 

educação básica em efetivo exercício, nos termos estabelecidos nos incisos II e III do § 

1º do art. 26 da Lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, observando a nova 

redação dada pela Lei federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, sendo: 

I - Parcelas do Fundeb recebidas antes da publicação da Lei federal nº 14.276/2021, 

considerará como 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; 

II - Parcelas do Fundeb parcelas que sucederem à publicação da Lei federal nº 

14.276/2021, considerará como profissionais da Educação Básica: 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;   

III - Efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais 

referidos nos incisos I e II deste artigo, associada à regular vinculação contratual, 

temporária ou efetiva com o município de Iracemápolis, não descaracterizada por 

eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que 

não impliquem rompimento da relação jurídica existente.  

§ 1º Os afastamentos temporários previstos na legislação pertinente, tais como férias, 

licença-maternidade ou paternidade e licença para tratamento de saúde, não caracterizam 

suspensão ou ausência da condição do efetivo exercício. 

§ 2º Os professores efetivos designados para exercer funções ou atividades de Suporte 

Pedagógico junto à Secretaria Municipal de Educação de Iracemápolis também farão jus 

ao recebimento do abono. 

Art. 3º Não farão jus ao abono de que trata esta lei: 

I - Os profissionais da Educação Básica efetivos em gozo de licença sem vencimento, 

licença para tratar de interesse particulares, licença para acompanhamento por motivo de 

doença em pessoa da família e licença por motivo de afastamento do cônjuge ou 

companheiro e demais afastamentos com prejuízo da remuneração;  

II - Os profissionais da Educação Básica cedidos a outro órgão da Municipalidade ou 

entidade para o exercício de atividades impertinentes ao magistério; 

III - Os estagiários; 

IV - Os servidores que tenham frequência individual inferior aos dias de efetivo exercício, 

durante o período de apuração previsto nesta lei. 

Art. 4º O valor do abono será pago aos servidores na forma prevista em Decreto, 

observados os seguintes critérios: 

I - Não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta anual do 

servidor; 

II - será concedido de forma proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados no 

exercício de 2021, de acordo com a jornada convencional de trabalho, observando-se 

critérios de assiduidade. 

Parágrafo único. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria 

Municipal da Educação de Iracemápolis, fará jus, em face de acumulação prevista 

constitucionalmente, ao recebimento do valor do abono nos respectivos vínculos, 

calculado na forma deste artigo, verificando-se a devida proporção de cada jornada 

convencional de trabalho. 

Art. 5º O valor do abono constitui vantagem pecuniária a ser concedida em caráter 

eventual, destituído de caráter salarial, o qual não será incorporado aos salários ou ao 

subsídio para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer 

vantagem pecuniária e sobre ele não haverá a incidência de descontos de quaisquer 

encargos ou tributações. 

Art. 6º O disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionistas. 

Art. 7º O Setor de Recursos Humanos ficará responsável pelo cálculo dos dias de efetivo 

exercício de todos os profissionais da educação municipal que trabalharam no exercício 

de 2021 e, sobre o montante dos dias apurados, calculará proporcionalmente para cada 

servidor, o percentual que será aplicado sobre o montante a ser rateado. 

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 § 3º do artigo 25 da Lei federal nº 14.113/2020, crédito 
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suplementar até o limite do montante de 70,1% (setenta inteiros e um centésimo por cento) 

dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundeb, relativos ao exercício de 2021. 

Art. 9º Fica autorizado o Poder Executivo autorizado a abrir, Crédito Suplementar 

Adicional, nas contas das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, para o 

corrente exercício, nos termos do § 3º do artigo 25 da Lei federal nº 14.113/2020, dos 

recursos diferidos restantes da conta municipal do Fundeb, relativos ao exercício de 2021, 

em conjunto com a implementação do Abono-Fundeb. 

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

primeiro de março de 2022. 

Iracemápolis, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

Termo de Decisão 

Procedimento Administrativo nº 261/2021 

 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para verificação de descumprimento 

do contrato administrativo nº 031/2021. Conforme parecer às fls. 71/74, o qual adoto, por 

razões de decidir,  aplicação da penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

correspondente aos meses que a empresa não executou a prestação de serviços em sua 

totalidade; bem como a devida rescisão unilateral estipulada no respectivo edital.  

Outrossim, notifique-se a requerida para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento 

da multa amigável. Caso transcorra o prazo, sem qualquer providência da requerida, 

caberá a remessa dos autos à Coordenadoria de Tributação, para, a devida inscrição de 

dívida ativa e expedição da competente Certidão Executiva para a PGM efetuar o 

ajuizamento de sua execução.  

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

-Prefeita Municipal- 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL  

 

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO: 031/2021 CELEBRADO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS E A EMPRESA ECOSUL 

SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ nº.  45.786.159/0001-11 , representada pela Prefeita Municipal, 

Nelita Cristina Michel Franceschini, CPF: 139.342.698-00, casada, brasileira, residente e 

domiciliado em Iracemápolis – Sâo Paulo, denominada CONTRATANTE , e A Empresa 

ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no 

CNPJ sob n.º 33.205.821/0001-13 estabelecida à Avenida Edgar Pires de Castro, n.º 1560, 

Bairro Hípica, na cidade de Porto Alegre/RS, Cep: 91.788-0000, com a representação 

legal contida no contrato social, resolve rescindir o contrato celebrado sob o n.º 031/2021, 

mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente Instrumento, a rescisão do contrato n.º 031/2021, que 

continha em seu bojo CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE ATÉ O ATERRO 

LICENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO 

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, originada do Processo Administrativo n.º 

086/2021 – Pregão Presencial n.º 021/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RESCISÃO 

 

Pelo presente distrato fica rescindido Unilateralmente o contrato nº 031/2021, por 

interesse público e em decorrência da motivação exposta na Cláusula Décima do contrato 

e por ter a referida empresa deixado de cumprir cláusulas contratuais  e não ter executado 

a prestação de serviços conforme certame licitatório. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Uma vez caracterizada descumprimento da execução da prestação de serviços, a empresa 

ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, 

infringiu as cláusulas contratuais e será considerada ora DISTRATADA. A 

Administração Municipal promove a rescisão unilateral do contrato de prestação de 

serviços, nos termos do Art. 79, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 A Administração Municipal aplica as sanções administrativas cabíveis, estabelecidas no 

Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, especificamente, pena de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor parcial do contrato totalizando o valor de R$ 41.992,60 

(quarenta e um mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) de multa 

contratual, e penalidade de suspensão temporária de participação em licitação de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Iracemápolis pelo prazo de 2 (dois) anos. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

 

 Visando assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do Art. 78, § 

único e Art. 109, Inciso I, Letra “e” da Lei Federal nº 8.666/93, será procedida a intimação 

da DISTRATADA para apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira, como competente para julgar as dúvidas e 

questões oriundas do presente instrumento. 

 

Iracemápolis,06 de Abril de 2022. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

Prefeita Municipal 

 


