
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM    

 

 

LEI Nº269/2006. 

DATA: 01 DE JUNHO DE 2006. 

SÚMULA: Dispõe sobre a alteração do artigo 44 da Lei 

Municipal Nº181/2003 e dá outras providências. 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais,  FAZ SABER que a Câmara Municipal  de Vereadores aprova a seguinte lei: 

 

Art.1º- Fica alterado o artigo 44 da Lei Municipal Nº181/2003 

de 29 de Maio de 2003, o qual passará a ter a seguinte redação: 

 

“Art.44- O sistema remuneratório dos profissionais da 

Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,vedado o acréscimo de 

qualquer  gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação  ou qualquer outra espécie   

remuneratória, exceto  em caso de sobra dos recursos destinados a valorização e remuneração do 

magistério Ensino Fundamental ( FUNDEF 60%).devendo   ser revisto, obrigatoriamente , a  cada  12 ( 

doze ) meses.  

 

§ Primeiro – A forma de distribuição dos recursos excedente de receita do 

FUNDEF 60% em relação às despesas com pessoal e encargos dos profissionais do magistério será feita 

dentro dos seguintes critérios: 

 

I. O valor excedente sobre a folha de pagamento ocorrerá a título de 

abono,sendo  apurado mensalmente embasado na receita e despesas do FUNDEF 60% do mês anterior, do 

ano corrente. 

                                                   II- Os cálculos da forma de distribuição será  proporcional à remuneração 

de cada profissional  do magistério relativo ao mês trabalhado, ou em caso extraordinário em período 

maiores onde  o cálculo será calculado proporcionalmente  ao mesmo período, observando o total de 

servidores do 60% do FUNDEF. 

III- O abono, bem como os encargos sociais oriundos dele,  serão agregados 

na folha de pagamento  dos Profissionais do Magistério . O abono  aos servidores será pago até o 5º dia 

útil do mês subseqüente, e os encargos dentro dos prazos  previstos na legislação atual. 

 

Art.2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SANTA CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO 

EM, 01 DE JUNHO DE 2006. 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 

Prefeito Municipal 

 


