
 

DECRETO Nº. 1050, DE 01 DE JULHO DE 2008. 

 
ALTERA O PORCENTUAL DO 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. 067 de 13 de Setembro de 1999 e alterações posteriores; 
 

CONSIDERANDO o disposto na EC-53, de 19.12.2006 e as orientações contidas nos dispositivos 
normativos da MP 339 de 28.12.2007; 

 

CONSIDERANDO que uma segunda projeção do repasse dos recursos do FUNDEB destinados à 
remuneração dos profissionais do magistério neste exercício, verificado no final do mês de Junho/2008, ainda  
aponta para a existência de sobra de recursos financeiros em relação aos atuais vencimentos incluindo o abono de 
20% concedido a partir do mês de Maio,  e número de profissionais existentes no Quadro de Pessoal; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - O abono salarial aos profissionais do magistério da Educação Básica deste município, concedido 
pelo Decreto 1.041, de 28 de Abril de 2008, passa a ser pelo valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 
vencimento do cargo ou da função, em conjunto com os vencimentos básicos vigentes, a partir do mês de Agosto 
de 2008.  
 

Art. 2º - Conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição, são considerados profissionais 
do magistério aqueles que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais 
atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional, com atuação na educação básica do município: 

 

§ único: A educação básica no município é ministrada pelos seguintes profissionais: 
 

a. Professor em atividade de suporte à monitoria de creches, para atendimento de crianças de 0 a 3 
anos, 11 meses e 30 dias; 

b. Professor PI, em atividade de docência no pré-escolar; 
c. Professor PI, em atividade de docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 
d. Professor PII, em atividade de docência nas séries finais do Ensino Fundamental; 
e. Professor PI e PII em atividade de docência na Educação de Jovens e Adultos; 
f. Diretor, Vice-Diretor Escolar e Coordenador de Creche; e, 
g. Inspetor, Supervisor e orientador Escolar, com atuação nas Escolas Municipais do Ensino 

Fundamental; 
 

Parágrafo único: Compete à Secretaria Municipal de Educação o encaminhamento da lista nominal dos 
profissionais do magistério que se enquadram no critério definido pelo caput, para fins de inclusão do abono na 
folha de pagamento a partir do mês de Agosto de 2008. 

 

Art. 3º - O Abono salarial a que se refere o Art. 2º 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), 01 de Julho de 2008. 
 

 
ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 


