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Retifica publicação de 11/04/2022, Diário nº. 055, Decreto 3975/2022 

DECRETO Nº. 3975/2022 DE 11 DE ABRIL DE 2022. 

“Regulamenta a Lei Complementar nº 53, de 5 de Abril de 2022, que dispõe sobre a 

autorização para concessão do Abono-FUNDEB aos profissionais da educação básica 

da rede pública municipal de ensino de Iracemápolis/SP, e dá outras providências.” 

 

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: 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 212-A, da Constituição Federal e respectivo inciso 

XI, introduzido pela Emenda Constitucional nº 108, prevendo que proporção não inferior 

a 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB será destinada ao pagamento dos 

profissionais da educação básica em efetivo exercício; 

CONSIDERANDO que a Lei federal nº 14.113/2020, que regulamenta o novo FUNDEB, 

da mesma forma, preconiza em seu art. 26, caput, que proporção não inferior a 70% 

(setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos, será destinada ao pagamento, 

em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo 

exercício; 

CONSIDERANDO o expresso permissivo introduzido no § 2º, do art. 26, da Lei federal 

nº 14113/2020,  nos termos da Lei federal nº 14.276/2021, consignando que os recursos 

oriundos do FUNDEB, para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos 

anuais totais do Fundo destinado ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração 

dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para 

reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou 

correção salarial; e 

CONSIDERANDO a autorização contida na Lei Complementar nº 53, de 5 de abril de 

2022,  

DECRETA: 

Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei Complementar nº 53, de 5 de abril de 2022, 

que dispõe sobre a autorização de concessão, no exercício de 2021, em caráter 

excepcional, do Abono-FUNDEB aos profissionais da educação básica vinculados à 

Secretaria Municipal de Educação, para cumprimento do disposto no inciso XI, do 

artigo 212-A, da Constituição Federal, nos termos do art. 26, § 2º, da Lei Federal nº 

14.113/2020, incluído pela Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. 

Art. 2º O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será de 

R$ 408.246,63 (quatrocentos  e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e 

três centavos), conforme apurado pela Secretaria Municipal de Educação, em 

conjunto com o Departamento Contábil e o Departamento Financeiro e Tesouraria. 

§ 1º O cálculo do valor base do Abono-FUNDEB será obtido através da divisão do 

valor previsto no caput pelo número total de profissionais da educação abrangidos 

pela Lei Complementar nº 53/2022, nos termos de seu art. 2º, sendo este o montante 

correspondente aos 100% (cem por cento) previstos no Anexo Único deste Decreto. 

§ 2º O valor global referido no caput deste artigo, observou o limite de 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. 

Art. 3º Não será concedido abono aos profissionais da Educação Básica municipal que, 

no período compreendido entre 01/01/2021 e 30/11/2021: 

I - não mantiveram vinculação contratual, temporária ou efetiva, com a rede municipal 

de ensino; 

II - não exerceram suas funções relacionadas às atividades da rede municipal de ensino; 

III - tiveram falta injustificada consignada no controle de ponto, ainda que por meio 

período. 

Parágrafo único. Na eventualidade dos profissionais da educação básica terem sido 

contratados por prazo determinado (art. 37, inciso IX da CF) e estarem desligados de suas 

funções por força de rescisão contratual decorrente do término do contrato de trabalho, 

eles farão jus ao recebimento do Abono-FUNDEB proporcionalmente ao período 

efetivamente trabalhado na educação básica no ano letivo de 2021, nos termos do Anexo 

Único. 

Art. 4º O critério de rateio, para efeito do cálculo para concessão do abono, 

individualmente distribuído, será apurado através da frequência de cada servidor, levando 

em consideração o total de dias de efetivo exercício compreendido entre 01/01/2021 e 

30/11/2021, e de acordo com a tabela que trata o Anexo Único do presente Decreto. 

§ 1º A concessão do Abono-FUNDEB ao servidor ingressante no serviço público durante 

o exercício de 2021 será proporcional aos dias de efetivo exercício na rede municipal, e 

considerará, para aferição da frequência, o mesmo período disposto no caput deste artigo. 

§ 2º Na aferição da frequência do servidor, para fins de pagamento do Abono-FUNDEB, 

será considerado como de efetivo exercício as licenças decorrentes de:  

I - férias; 

II - casamento, nos limites estabelecidos na legislação pertinente; 

III - luto, de acordo com o grau de parentesco e nos limites estabelecidos na legislação 

pertinente; 

IV - serviço obrigatório por Lei, pelo tempo que durar a convocação; 

V - gestante, pelo prazo estabelecido na legislação pertinente; 

VI - paternidade, por 5 (cinco) dias consecutivos a contar do nascimento; 

VII - adoção/guarda ou tutela de menor; 

VIII - comparecimento a juízo pelo tempo que se fizer necessário, mediante a devida 

comprovação de presença; 

IX - faltas abonadas, não ultrapassando uma por mês; 

X - acidente de trabalho, pelo prazo determinado por inspeção médica oficial ou por 

perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

XI - por 1 (um) dia, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 

XII - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 

durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira; 

XIII - por 1 (um) dia para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica; 

XIV - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de aborto, 

observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela 

Previdência Social; 

XV - dispensa do horário de trabalho à empregada, durante a gravidez, pelo tempo 

necessário para a realização de, no mínimo, 6 (seis) consultas médicas e demais exames 

complementares, desde que justificada a necessidade; 

XVI - dispensa concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

§ 3º O professor afastado de seu emprego de origem para o exercício de função 

impertinente ao magistério público municipal e o servidor afastado sem remuneração, não 

terá computado para efeito de apuração do efetivo exercício, o tempo de serviço pelo 

período que durar o afastamento. 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 060 - ANO X Segunda - Feira, 25 de Abril de 2022 
Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

www.iracemapolis.sp.gov.br 
 

PODER EXECUTIVO 
 

2 

 

§ 4º Levando em consideração a situação atípica de emergência em saúde decorrente da 

pandemia do novo Coronavírus, havendo prescrição médica ou recomendação de medida 

de isolamento decorrente da suspeita da Covid-19, ou mesmo licença médica para 

tratamento da Covid-19, os dias de afastamento do trabalho serão considerados como de 

efetivo exercício para todos os efeitos, desde que tenha sido apresentado o correspondente 

atestado médico ou a notificação expressa que comprove a recomendação, nos termos da 

Lei nº 13.979/2020, regulamentada pela Portaria MS nº 356/2020. 

Art. 5º O valor do Abono-FUNDEB a ser pago a cada profissional da Educação Básica 

municipal, será obtido através da divisão do montante estabelecido no art. 2º deste 

Decreto, considerando as parcelas dos recursos recebidos antes e após a promulgação da 

Lei federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, divididas pelo número de profissionais 

abrangidos no conceito vigente ao tempo de seus recebimentos. 

§ 1º O produto da divisão definirá o valor-dia do abono que será multiplicado pelos dias 

de efetivo exercício do servidor no exercício de 2021, de acordo com a sua frequência 

individual, observando-se para tanto o número máximo de dias descrito em cada faixa 

percentual. 

§ 2º Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria Municipal da 

Educação, em face de acumulação prevista constitucionalmente, fará jus ao recebimento 

do valor do abono nos respectivos vínculos, calculado na forma deste artigo. 

 

Art. 6º O Abono-FUNDEB será pago em parcela única, observado o disposto no § 3º do 

artigo 25 da Lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

Art. 7º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações próprias 

consignadas no orçamento vigente, vinculadas à conta municipal do FUNDEB. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

 

ANEXO ÚNICO 

Dias de Efetivo Exercício no período 

de 01/01/2021 a 30/11/2021 
Percentual do Abono 

De 328 a 334 100% 

De 327 a 324 90% 

De 323 a 319 80% 

De 318 a 314 70% 

De 313 a 309 60% 

De 308 a 304 50% 

De 303 a 294 40% 

De 293 a 284 30% 

De 283 a 274 20% 

De 273 a 254 10% 

Abaixo de 253 0% 

 

PORTARIA Nº 26/2022 DE 25 DE ABRIL DE 2022. 

“Que exonera servidor do emprego em comissão que especifica.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração de servidor não efetivo por motivos 

de caráter pessoal em 25 de março de 2022.  

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica exonerado do emprego em comissão de CHEFE DE COORDENADORIA 

DE GESTÃO DE MANUTENÇÕES GERAIS, o Senhor SÉRGIO LUIZ RODRIGUES, 

RG nº 001.210.724, enquadrado na referência C.2 da Lei Complementar Municipal nº 

048/2021, de18 de junho de 2021. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, em especial a portaria 101/2021 de 21 de junho de 2021.  

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

-Prefeita Municipal- 

PORTARIA Nº 27/2022 DE 25 DE ABRIL DE 2022. 

“Que nomeia servidor no emprego em comissão que especifica.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica nomeado no Cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DE 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE MANUTENÇÕES GERAIS a Senhora MARIA 

BERNADETE DA CRUZ PINHEIRO RG nº 10.510.022-5, enquadrado na referência C.2 

da Lei Complementar Municipal nº 048/2021, de18 de junho de 2021. 

Art. 2º - Deverá ser entregue no ato da posse, a declaração de bens do servidor ora 

nomeado, como determina o artigo 75 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, em especial a Portaria nº. 105/2021 de 21 de junho de 2021. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

-Prefeita Municipal- 
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PORTARIA Nº 28/2022 DE 25 DE ABRIL DE 2022. 

“Que nomeia servidor no emprego em comissão que especifica.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica nomeado no Cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO 

DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS - PAT a Senhora VIRGINIA 

OLIVEIRA FRASSON SENA, RG nº 40.277.069-9, enquadrado na referência C.3 da Lei 

Complementar Municipal nº 048/2021, de18 de junho de 2021. 

Art. 2º - Deverá ser entregue no ato da posse, a declaração de bens do servidor ora 

nomeado, como determina o artigo 75 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

-Prefeita Municipal- 

 

 


