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DECRETO Nº 001/2023                                       Tacima/PB, 02 de janeiro de 2023. 

 

Regulamenta a utilização do saldo do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação — FUNDEB — para a concessão de 

abono aos servidores ativos, contratados e 

comissionados vinculados a Secretaria de 

Educação do Município. 

. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TACIMA, Estado da 

Paraíba, nos termos da Lei Municipal nº 255/2022, de 29 de dezembro de 2022,  

 

D E C R E T A 

Art. 1º - Regulamenta a utilização dos recursos resultantes 

dos saldos anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB — para concessão de abono 

aos servidores ativos, contratados e comissionados vinculados a Secretaria de 

Educação, em conformidade com o art. 212-A da Constituição da República, de 1988, 

e com a Lei Federal n" 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

 

Parágrafo Único –O valor do abono será calculado do 

montante saldo remanescente em 31 de dezembro do corrente ano do FUNDEB, 

devendo ser dividido entre os Profissionais da Educação Básica, habilitados a recebê-

lo, observando o seguinte critério: 
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FUNDEB SEM O ENSINO INFANTIL 

 

I- Professores efetivos, percentual equivalente a 75% 

(setenta e cinco por cento) do saldo disponibilizado, correspondendo a quantia de R$ 

319.500,00 (Trezentos e Dezenove Mil e Quinhentos Reais). Dividido em partes iguais. 

II- Gestores e coordenadores, percentual equivalente 

a 3% (três por cento) do saldo disponibilizado, correspondendo a quantia de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). Dividido em partes iguais. 

 

III- Demais servidores efetivos e contratados, 

comissionados (ASG, merendeiras entre outros) percentual equivalente a 22% (vinte e 

dois por cento) do saldo disponibilizado, correspondendo a quantia de R$ 96.000,00 

(noventa e seis mil reais). Dividido em partes iguais. 

 

ENSINO INFANTIL 

IV- Professores efetivos do Ensino infantil, percentual 

equivalente a 80% (oitenta por cento) do saldo disponibilizado, correspondendo a 

quantia de R$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais). Dividido em partes 

iguais. 

 

V- Demais servidores do ensino infantil, percentual 

equivalente a 20% (vinte por cento) do saldo disponibilizado, correspondendo a quantia 

de R$ 34.850,00 (trinta e quatro e oitocentos e cinquenta reais). Dividido em partes 

iguais. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2023 

 

 

 

LUIS RODRIGUES SOBRINHO 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 


