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LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2021 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: “Dispõe sobre a concessão do Abono-FUNDEB
aos profissionais da educação básica da rede municipal
de ensino já autorizado pela Lei Complementar n.
048/2010, cria os critérios de distribuição na forma que
especifica, revoga a Lei Complementar n.118 de 19 de
novembro de 2021e dá outras providências”.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Potim, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Potim aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º – O Poder Executivo concederá aos profissionais da educação básic a
vinculados à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em caráter excepcional,
exclusivamente no exercício de 2021, o abono denominado Abono -FUNDEB, para fins de
cumprimento do disposto no inciso XI, do artigo 212 -A, da Constituição Federal, observado o
disposto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado.
Parágrafo único – O valor global destinado ao pagamento do Abono -FUNDEB será a
quantia necessária para integrar os 70% (setenta por cento) dos recursos disponíveis na conta 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 complementar os
seguintes servidores, desde que em efetivo exercício de fato nos termos do inciso III do artigo 26
da Lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020:
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I – integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
titulares de cargos ou funções-atividades;
II – docentes com classes e aulas atribuídas de forma subsidiária, sendo contratados temp orários.
Parágrafo único – Não fazem “jus” ao abono:
I – os estagiários da rede oficial de ensino;

II - os docentes que não estiverem em cargos ou funções do magistério da rede municipal de ensino.
III – o período sem intervalos em que o profissional eventualmente estiver de licença seja ela de
qualquer natureza, a contar a partir de 15 (quinze) dias até o de vido termino da mesma.
Art. 3º – O valor do abono será pago aos servidores na forma a ser seguida pelo
resultado das seguintes fórmulas: formula 1, CH (carga horária) ÷ 12 X MT (meses trabalhados) =
VB (Valor Base) que se aplica na formula 2, VB (Valor Ba se) X NC (Número de Cotas) = VAR (Valor
do Abono-FUNDEB a receber no total), observados os princípios da proporcionalidade.

§ 1º - O anexo I desta lei definirá os critérios e especificações dos coeficientes
utilizados na fórmula de concessão do Abono -FUNDEB descrita no caput do artigo 3º.

§ 2º - Ficará a cargo da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, mediante
as informações complementares da Secretaria da Fazenda, a elaboração da listagem com os nomes
dos servidores que receberão o Abono – FUNDEB e o respectivo valor proporcional conforme a
fórmula descrita no caput do artigo 3º.
§ 3º – Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, fará “jus”, em face de acumulação prevista constitucionalmente,
ao recebimento do valor do abono nos respectivos vínculos, calculado na forma deste artigo.

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 – Centro – Potim – SP CEP: 12525-000
gabinete@potim.sp.gov.br secretaria@potim.sp.gov.br
12 3112-9200

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
• TERRA DO ARTESANATO •
_____________________________________________________________________

GABINETE DO PREFEITO

§ 4º – O abono concedido será calculado de forma proporcional, observados os termos
desta lei complementar para os profissionais que ingressaram no serviço público durante o exercício
de 2021.
Art. 4º – O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para
nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e a
ele não incide INSS.
Art. 5º – Para cálculo do valor a que se referem os artigos 3º e 4º desta lei
complementar será considerado apenas o exercício de 2021.
Art. 6º – As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir,
para o corrente exercício, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
créditos suplementares até o limite necessário para a concessão do ABONO -FUNDEB.
Art. 7º - Fica revogada na íntegra a Lei Complementar n. 118 de 19 de novembro de
2021.

Art. 8º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Potim em 16 de dezembro de 2021.
ERICA SOLER SANTOS
DE
OLIVEIRA:26606400848

Assinado de forma digital por
ERICA SOLER SANTOS DE
OLIVEIRA:26606400848
Dados: 2021.12.16 17:44:52 -03'00'

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município de Potim, art. 87, em 16
de dezembro de 2021.
RAPHAELA CAROLINE
Assinado de forma digital por
PEDROSO
RAPHAELA CAROLINE PEDROSO
ABRANTES:337202068 ABRANTES:33720206858
Dados: 2021.12.16 18:05:42 -03'00'
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Raphaela Caroline Pedroso Abrantes
Secretária de Administração
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ANEXO I
Item 01 – Nomenclaturas e símbolos: A formula descrita no artigo 3 da referida Lei Complementar segue o
seguinte índice.
CH – Carga Horária, que é a somatória da Jornada de trabalho + a Carga Suplementar, sendo que tal
somatória numérica define o coeficiente “CH”.

÷ - Divisão
12 – Corresponde ao total de meses do ano.
X – Multiplicação
MT – Total de meses trabalhados no efetivo exercício de fato, no qual desconta conforme o inciso III, do
parágrafo único do artigo 2 da referida Lei Complementar, que diz: “o período sem intervalos em que o
profissional eventualmente estiver de licença seja ela de qualquer natureza, a contar a partir de 15
(quinze) dias até o devido termino da mesma.
= - Igual
VB – Valor base, resultado obtido com a fórmula 1.
NC – Número de Cotas, são as rodadas dos recursos disponíveis na conta do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB
que serão multiplicadas ao Valor Base (VB), podendo ser várias vezes desde que exista o recurso
remanescente para que se chegue ao final no VAR.
VAR – Valor do Abono-FUNDEB a receber, obtido com a fórmula 2.
Item 02 – Considera como mês trabalhado o total de no mínimo de 15 (quinze), até os demais dias
de pleno efetivo exercício de fato da atividade profissional de cada mês
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Item 03 – Os critérios adotados foram definidos através de estudos da Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, levando em conta a assiduidade no exercício de 2021, os meses trabalhados e a carga
horária (somatória da jornada e carga suplementar) do efetivo exercício de fato dos profissionais do magistério
que farão jus ao recebimento do “Abono – FUNDEB”.
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