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LEI N.o 015/2006

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONCEDER ABONO SALARIAL AOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L E I:

13 de Dezembro de 2006.Gabinete do Prefeito Muni ' ai d

Art. 10 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono salarial para os professores da rede de
ensino e servidores da área de apoio ao magistério, que percebem seus vencimentos através do FUNDEF, para
cumprimento das despesas com pessoal no presente exercício,

Art. 2° O abono salarial de que se trata o artigo anterior será pago na proporção do valor da remuneração
constante da folha de pagamento do mês de novembro de cada exercício, até que se atinja o teto de 60%
(sessenta por cento) para despesas com pessoal, conforme determina a Lei Federal n.o 9.424 de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - FUNDEF,

Art. 30 O abono salarial será pago proporcionalmente aos meses de efetivo exercício de cada servidor
constante no artigo 10 na forma de 1/12 (um doze avos), para o qual será considerado o exercício financeiro do
ano em que esta sendo pago o abono, ou seja, o servidor que exerce sua função desde janeiro terá direito ao
abono salarial de 12/12 (doze, doze avos) e assim sucessivamente,

Art. 40 O abono salarial definido no artigo primeiro não será incorporado aos vencimentos e não gerará
nenhum tipo de beneficio trabalhista ao servidor do magistério beneficiado, sendo considerado apenas como
uma espécie de gratificação para efeito de cumprimento dos gastos com a remuneração do magistério constante
da Lei do FUNDEF.

Art. 50 As despesas da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento geral
do Município,

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu s as disposições em r.ontrario,
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