
 

 

 

 

DECRETO Nº 963, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006 
 

CONCEDE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que 

lhe confere o Art. 77, inciso XII, combinado com o artigo 120, inciso I da Lei Orgânica do Município e 

com fulcro na Lei Municipal nº 075 de 18 de Outubro de 1999 e alterações posteriores; 

 
CONSIDERANDO que o Abono FUNDEF concedido aos Professores que atuam no ensino fundamental 

através do Decreto 933/2006, altera a isonomia existente no Quadro de Pessoal do magistério do município por 

não se estender aos demais profissionais e trabalhadores da educação do sistema municipal de ensino; 

CONSIDERANDO que o objetivo da Lei 075, de 18.10.1999 foi garantir o restabelecimento dessa 

isonomia salarial entre os servidores que atuam nas escolas municipais, sem onerar os recursos do FUNDEF; 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O abono salarial devido aos professores com atuação no Ensino Infantil e na Educação 

de Jovens e Adultos deste município será pago em valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) 

do vencimento do cargo ou da função em conjunto com os vencimentos básicos vigentes, durante o 

período de 1º de Outubro até 31 de Dezembro de 2006, incluindo o 13º salário.  

 

Art. 2º -  São considerados demais profissionais e trabalhadores das Escolas Municipais;  

 

a. Professor PI, em atividade de docência nas classes de pré-escolar, qualquer período, e 

na educação de jovens e adultos; 

b. Professor PII, em atividade de docência nas classes de pré-escolar, qualquer período e 

na educação de jovens e adultos; 

c. Regente Auxiliar de Ensino I, em atividade de docência nas classes de pré-escolar, 

qualquer período ou cedidas para atividades de monitoria em creches mantidas pelo 

poder público. 

d. Regente Auxiliar de Ensino II, em atividade de docência nas classes de pré-escolar, 

qualquer período ou cedidas para atividades de monitoria em creches mantidas pelo 

poder público. 

 

 

Parágrafo único: Compete à Secretaria Municipal de Educação o encaminhamento da lista 

nominal dos profissionais e demais trabalhadores que se enquadram no critério definido pelo caput, 

para fins de inclusão do abono na folha de pagamento a partir do mês de Maio de 2006. 

 

Art. 3º - O Abono salarial a que se refere o Art. 2º será pago com recursos constitucionalmente 

vinculados a manutenção e desenvolvimento do ensino, e não será incorporado nem se computará ou 

integrará ao salário para efeitos de qualquer vantagem ou direito do servidor ativo ou inativo. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Cabeceira Grande (MG), 19 de Outubro de 2006. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 


