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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3276, DE 29 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre a concessão de Abono-FUNDEB 

aos profissionais da educação básica da rede 

municipal de ensino, em caráter excepcional, 

destinado a promover o cumprimento do 

disposto no artigo 212-A, inciso XI, da 

Constituição Federal, na forma que especifica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos 

profissionais da educação básica, delimitados nos termos 

do artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei n° Federal 14.113, de 25 

de dezembro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.276, 

de 27 de dezembro de 2021, abono financeiro denominado 

“Abono-FUNDEB”. 

§1º O pagamento do abono indicado no “caput” deste 

artigo tem por previsão o artigo 26, § 2º, da Lei Federal nº 

14.113, de 25 de dezembro de 2020, incluída pela Lei 

Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, para fins 

de cumprimento do disposto no inciso XI, do art. 212-A, da 

Constituição Federal. 

§2º O pagamento do referido abono ocorrerá em caráter 

excepcional, observado o que define o artigo 7º da presente 

lei. 

§3º Serão contemplados os profissionais da educação 

básica da rede municipal de ensino, ainda que com 

vinculação contratual, para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, que esteja em 

efetivo exercício ou tenha desempenhado função no 

período contemplado pelo exercício de referência, 

devendo-se seguir o teor do artigo 26, § 1º, inciso III, da Lei 

n° Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, alterada 

pela Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. 

Art. 2º O valor definitivo do abono, a ser pago a cada 

profissional da educação básica da rede municipal de 

ensino, será obtido do cálculo do montante excedente dos 

recursos oriundos do FUNDEB, para atingir o mínimo de 

70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais do 

referido fundo. 

Parágrafo único. O valor indicado acima será 

estabelecido, por decreto do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, baseado no repasse recebido na conta 

específica do FUNDEB, no final do exercício financeiro do 

mês de dezembro e será proporcional e limitado ao valor do 

vencimento bruto de cada servidor. 

Art. 3º O excedente dos recursos oriundos do FUNDEB, 

nos termos do artigo 2º, serão distribuídos 

proporcionalmente aos profissionais da educação básica da 

rede municipal de ensino, definidos no “caput” do artigo 1º, 

que estejam em efetivo exercício ou tenham atuado no ano 

da concessão do abono. 

Parágrafo único. O profissional da educação básica que 

foi admitido ou atuado parcialmente no curso do ano letivo, 

servirá como parâmetro temporal para o cálculo do 

benefício, e terá o pagamento sob a forma de abono 

calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês 

trabalhado. 

Art. 4º Não poderá o Chefe do Poder Executivo 

estabelecer, para os fins de concessão do “abono-

FUNDEB”, quantia superior à necessária para alcançar o 

percentual mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos 

do FUNDEB, nos termos que dispõe o artigo 212-A, inciso 

XI, da Constituição Federal, incluído pela Emenda 

Constitucional nº 108/2020, relativos ao exercício em 

questão. 

Art. 5º O pagamento sob a forma de abono poderá ser 

efetivado em parcela única ou de forma parcelada, a 

depender das situações fáticas e orçamentárias que 

justifiquem seu processamento em parcelas.  

Art. 6º Não terá direito ao “Abono-Fundeb” o profissional 

da educação básica que estiver cedido a outro órgão para 
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o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 

ressalvada a previsão contida no artigo 8º, § 4º, da Lei 

Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 

Art. 7º 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 sobre ele não incidirão os descontos 

previdenciários e de assistência médica. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão à 

conta das dotações próprias consignadas no orçamento 

vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para 

o exercício em questão, nos termos do artigo 43, da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1.964, créditos suplementares até 

o percentual de 70% (setenta por cento) dos recursos 

disponíveis na conta específica do FUNDEB, relativos ao 

exercício em questão, observado, o disposto no inciso XI, 

artigo 212-A, da Constituição Federal. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 29 dias do mês de dezembro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 289/2021                                             

Araguaína/TO, 17 de dezembro de 2021. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO EM 

COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína, 

artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988, bem 

como, a Resolução nº 332/2016, de 11 de abril de 2016 e 

da Resolução nº 351/2018, 12 de dezembro de 2018, 

publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína, 

edição nº 1711, em 14 de dezembro de 2018 e Resolução 

nº. 361, de 05 de janeiro de 2021; 

R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR o Senhor JOSELAN DA SILVA 

COSTA, inscrita no CPF nº 613.777.573-90 para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Ajudância de Ordem do 

Vereador, lotado junto ao Gabinete do Vereador Alcivan 

José Rodrigues deste Poder Legislativo de Araguaína. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de dezembro 

de 2021, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias 

do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 292/2021                                             

Araguaína/TO, 29 de dezembro de 2021. 

Dispõe sobre Concessão de Férias a servidor 

público efetivo e dá outras providências.  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na 

Lei Municipal nº 1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína, e; 
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CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do 

servidor efetivo Aurílio Soares da Silva, Redator, matrícula 

nº 1065848, lotado junto à Secretaria, referente ao período 

aquisitivo de 03/07/2020 a 03/07/2021 a partir do dia 03 de 

janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, 30 (trinta) dias; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo. 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS ao servidor efetivo 

AURÍLIO SOARES DA SILVA, Redator, matrícula nº 

1065848, lotado junto a Redação, vinculado à Secretaria, 

referente ao período aquisitivo de 03/07/2020 a 03/07/2021 

a partir do dia 03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 

2022, 30 (trinta) dias. 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos 

Humanos que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais 

na Folha de Pagamento do servidor mencionado no art. 1º. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 (vinte e nove) dias 

do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 293/2021.  

Araguaína/TO, 29 de dezembro de 2021. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Araguaína e Regimento Interno 

deste Poder Legislativo de Araguaína e; 

 

CONSIDERANDO os princípios da administração 

Pública elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988;  

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na 

Lei Municipal nº 1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína; 

R E S O L V E:  

Art. 1º - SUSPENDER os 20 (vinte) dias das férias da 

servidora JESANA SOARES DIAS, Analista Financeiro, 

matricula nº 1066043, referente ao período aquisitivo de 

01/04/2020 a 01/04/2021, prevista para o período de gozo 

de 1º de dezembro de 2021 a 20 de dezembro de 2021, 

conforme Portaria nº 273/2021, publicada no Diário Oficial 

do Município de Araguaína no dia 02 de dezembro de 2021, 

Edição nº 2.438, assegurando-lhe o direito de usufruir das 

férias em data oportuna definida conforme necessidade e 

conveniência da administração deste Poder Legislativo de 

Araguaína.  

Art. 2º - Determinar à Coordenação de Recursos 

Humanos que proceda com as anotações devidas. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 (vinte e nove) dias 

do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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