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LEI  N° 2177 DE  1  DE DEZEMBRO DE 2021.

AUTORIZA   0   PODER   EXECUTIVO
IVIUNICIPAL   A   CONCEDER   ABONO
ESPECIAL                  PARA                  OS
PROFISSIONAIS    DO    MAGISTERlo
MUNICIPAL,        E        DA        OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A   CAIVIARA   IVIUNICIPAL   DE   SOBRAL   aprovou   e   o   Prefeito   Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1°  Fica o Poder Executivo  Municipal autorizado a conceder abono especial para
os  profissionais  do  Grupo  Ocupacional  do  Magisterio  -  MAG,  da  Educagao  Basica,
que se encontrem  no efetivo exercicio de seus cargos  ou fung6es  na  Secretaria da
Educagao do Municipio de Sobral, segundo os criterios definidos nesta Lei.

§1°  A  crit6rio  da  administragao,  considerando  a  conveniencia  e  a  oportunidade,  o
valor do abono especial  podera ser pago em parcela dnica ou parcelado,  de acordo
com cronograma de pagamento disponibilizado pelo Poder Executivo Municipal.

§2° 0 abono especial sofrefa incidencia de contribuigao previdenciaria,  respeitado o
teto do Regime Geral de Previdencia para os servidores a este vinculados.

§3° 0 valor da parcela do abono especial sera de, no minimo,  R$ 20,00 (vinte reais),
fazendo   cumprir   o   disposto   no   item   Xll,   do   art.   60   do   Ato   das   Disposig6es
Constitucionais Transit6rjas da Constituieao Federal de 1988.

§4°  0  abono  especial  que  trata  esta  Lei,  sera  acompanhado  e  fiscalizado  pelo
Conselho Municipal do FUNDEB.

§5°   0   valor  pago   a   titulo  de   abono  especial   de   que  trata   esta   Lei   nao   sera
computado para nenhum outro fim, salvo para o lmposto de Renda Pessoa Fisica.

Art.  2°  Para  fins  de  recebimento  do  abono  nao  serao  considerados  como  efetivo
exercicio os afastamentos e licengas em virtude de:
I -tratamento de sadde;
11 -por acidente em servigo;
111 -por motivo de doenga em pessoa da familia;
lv - para o servigo militar;
V -para atividade politica;
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Vl -para tratar de interesse particulares;
Vll -para desempenho de mandato classista;
Vlll -licen?a para qualifica?ao profissional  (art. 25 da Lei n° 1021/2010);
lx -disponibilidade;
X -cessao para outros 6rgaos, entidades ou Poderes da Administra9ao Pdblica, com
ou sem Onus para a origem.

§1° A concessao do abono de que trata esta Lei esta condicionado ao cumprimento
dos seguintes crit6rios:
I -frequencia;
11 -desenvolvimento profissional.

§2° Os criterios  mencionados  no pafagrafo anterior serao avaliados  pela Secretaria
Municipal da Educagao.

Art. 3° 0 disposto nesta Lei nao se aplica aos aposentados e pensionistas.

Art.  4°  As  despesas  decorrentes  da  execugao  desta  Lei  correrao  por  conta  das
dotag6es ongamentarias da Secretaria Municipal da Educaeao.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 6° Ficam  revogadas as disposig6es em contfario, em especial a  Lei n° 2.136, de
31  de agosto de 2021.
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\JISTO

Muliici'pio cia Sobral

Rodrigo Mesquita Aradjo
Procurador Geral do Munici.p!o -OAB/CE NO 20.301
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SANCAO PREFEITURAL N° 2143/2021

Ref.  Projeto de Lei N° 194/2021
Autoria:  Poder Executivo lvlunicipal.

Ap6s  analise  do  Projeto  de  Lei  em  epigrafe,  o  qual  "Autoriza  o  Poder Executivo
Ivlunicipal  a  conceder  abono  especial   para  os  profissionais  do  magist6rio

goubnri:,jE::'neu#ia°mu::::sP::¥jsduean§j£#Por°E#LPce,'fAa:g,uRsiaEsiRfTr%..Munjcjpa]de

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, ®m
1 de dezembro de 2021.

DE SOBRAL

V'STO
Municipio de Sobral

Rodi.igo Mesqulta Aradjo
Procurador Geral do Munlc'plo -OAB/CE N9  20.301
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