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PRE1EITLRA MLNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 
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CEP: 39745-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 01512015 

"Dispõe sobre adicional de remuneração/gratificação/valorização para os 

profissionais da Educação, de que trata o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação -FUNDEB ". 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

É com a grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas Excelências, com 

a finalidade de remeter, em apenso, buscando sua análise e devida aprovação, Projeto de Lei, que 

Dispõe sobre adicional de remuneração / gratificação / valorização para os profissionais da 

Educação, de que trata o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB, em face dos seguintes motivos: 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional n2  53/2006 e 

regulamentado pela Lei n2  11.494/2007 e pelo Decreto n2  6.253/2007, em substituição ao Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 

Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 

A extinção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 

dos Profissionais do Magistério - FUNDEF, trouxe grandes modificações para toda área de 

educação, em todos os níveis federativos. 

Dispõe a legislação que do total dos recursos transferidos, pelo menos 60%, serão 

destinados à remuneração dos profissionais da educação, conforme exigência art 72  da Lei 

9.424/96, Em primeiro lugar, deve-se definir o real conceito de remuneração, o que consiste no 
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total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do 

efetivo exercício em cargo, emprego ou função, inclusive os encargos sociais incidentes. 

Por profissionais da educação a lei define como docentes, profissionais que 

oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 

pedagógica. 

Sendo assim, esperamos que o pronunciamento dessa Egrégia Câmara seja 

favorável ao referido Projeto de Lei. Aproveitamos o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais 

saudações. 

Senhora do Porto (MG), aos 28 de Julho de 2015. 

J.,:e Portilho Perei 

Prefeito Municipal 
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"Dispõe sobre adicional de remuneração/gratificação/valorização para os 

profissionais da Educação, de que trata o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB, e dá outras providências". 

O Prefeito Municipal de Senhora do Porto (MG), faz saber que o Poder Legislativo 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 12.  O Município de Senhora do Porto aplicará, anualmente, pelo menos 60% 

(sessenta por cento) dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, na remuneração dos 

profissionais da educação, em efetivo exercício de suas atividades. 

Art. 22.  O Departamento de Finanças enviará o valor que será rateado ao Setor de 

Recursos Humanos e este calculará o valor que cada profissional irá receber de acordo com o 

tempo efetivamente trabalhado. 

Art.32  Durante o tempo em que o servidor esteve afastado, sem receber 

vencimentos da prefeitura, quaisquer que seja os motivos, não fará jus ao abono de que trata esta 

lei. 

Art. 49  O pagamento do abono do que trata esta lei fica condicionado ao saldo 

eventualmente na conta corrente do FUNDEB do município, após empenhadas e pagas todas as 

despesas com o pessoal da educação básica. 

Art. 59.  A percepção da Gratificação de Valorização do Exercício da Docência - 

GVED, qualquer que seja o tempo do seu recebimento pelo profissional do magistério, não gera 

direito adquirido, para fins de incorporação aos vencimentos e não será considerada para efeito 
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de pagamento de adicionais, de outras gratificações, de férias ou do décimo terceiro salário, ou 

ainda, para efeito de remuneração de qualquer tipo de licença ou afastamento. 

Parágrafo único: O Abono que trata dessa lei tem caráter excepcional e único, não 

integrando os vencimentos do servidor, inclusive sem ocorrência de tributação pelo imposto de 

renda na fonte e pela contribuição previdenciária. 

Art. 6. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei correrão à 

conta de dotações próprias do Orçamento corrente, ficando autorizado ao Poder Executivo 

Municipal a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares. 

Art. 79.  Esta Lei poderá ser regulamentada via Decreto do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, observada a disponibilidade dos recursos financeiros do FUNDEB, conforme 

critérios aferidos pelos Setores de Contabilidade e Tesouraria Municipais. 

Art.82. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário 

Senhora do Porto (MG), aos 28 de Julho de 2015. 
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José Portilho Pereira 

Prefeito Municipal 
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