
EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA  Nº 004/2021 

 
AUTOR: MESA DIRETORA 

 
Aditiva/modifica os artigo 2º e 3º do Projeto de 
Lei n.º 060, de 20 de dezembro de 2021, que 
“Dispõe sobre a concessão de Abono-Fundeb aos 
profissionais da educação da rede municipal 
pública de ensino do município de Alto Garças-MT, 
medida de caráter excepcional e transitória 
destinada a promover o cumprimento da norma 
contida no Art. 212-A, inciso XI, da Constituição 
Federal”, e dá outras providências”.  

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n.º 033, de 25 de junho de 2021.   

 

Art. 1º – Fica alterado o artigo 2º e 3º do Projeto de Lei n.º 060, de 20 de 

dezembro de 2021, passando a ter a seguinte redação:  

 

“Art. 2º - Poderão receber o abono previsto no art. 1º desta lei 

complementar os profissionais da educação básica pública (efetivo e 

contratados) que exercem atividades de natureza pedagógica, técnico-

administrativa ou de apoio (manutenção de infraestrutura, secretárias de 

escolas, bibliotecários, serventes, merendeiras, vigilantes, nutricionistas, 

motoristas, etc), lotados e em exercício no mês de dezembro de 2021, nas 

escolas ou órgãos/unidades administrativas da educação básica”. 

 

Art. 3º - O valor do abono será pago aos servidores públicos (efetivos e 

contratados) lotados na Secretário de Educação, em parcela única no mês 

de dezembro de 2021, com rateio de forma igualitária, ou seja, sem 

distinção de remuneração, frequência ou acumulação de cargos/ou 

funções.  

 



Art. 2º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo 

o Gestor Público atentar-se para realizar das modificações desta Emenda 

quando da sanção e publicação da Lei.   
 

 
Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha) – Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 24 
de dezembro  de 2021.  
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