
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CNPJ: 45.128.816/ 0001 -33 

R PARA CRESCER 

LEI COMPLEMENTAR NO 0~~5/2006 , OE 21 OE NOVEMBRO DE 2006. 

"Institui a concessão de bônus aos integrantes do Quadro 
do Magistério com recursos do Fundo de Manutenção de 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Mag stério - FUNDEF no exercício de 2006 
e dá outras providências". 

FAÇO SAllF.R q11e n Crim:n·i l\funicipa l .\PROVOU e eu JAMIL 
SERON, Prefeito M11nic1pal dt- Tabnpn~ f 'itado d1..· Siio Pnulo usando elas mribuições que 
me são conferidas por Lei. SANCIONO E PROl\1llLGO a seguinte Lei, conJorrn:e 
Autógrafo nº 060, de~ l de Novcmhro eh: 211011 oriundo do Prnjero de 1 .c;i Complementar 
005, de 17 ele Novembro de ~006 . 

.Art. 1º- Fica, o Poder Executivo de T3b~puã, autorizado a conceder durante o 
exercício de 2006, nos termos desta Lei Complemantar, bônus aos integrantes do Quadm 
do Magistério do Ensino Fundamental para fins . 1~ cumprimento do que dispõe o artigo :r0 

da Lei Federal nº 9.424, de 24 de de:z;;mbro de 199€_ 

§ 1°- A concessão do bôni1s de que trata esta Lei Complementar será devidla 
ao servidor que estiver vinculado ao qu3dro de• magistério, sob qualquer regime 
trabalhista. 

§ 2°- Não fará jus ao bônus de que trata :l "caput" desta Lei Complementar, o 
servidor quia durante o exercício de 2006 Pslive1 1fastado junto à unidade administrativa 
ou de outro nível de ens ino. não pertencente à flstru tura do Ensino Fundamental. 

J\ rt. 2°- O bônus constitw .ictntagem pocc.t1r1iána a ser concedida uma única ve~z 
no exercício de 2006, aos servidores refa1 idos íl :"'l ~,rt go 1°, na forma a ser regulamentada 
por Decreto. 

1!\rt . 3°- A 1mportància a "er paga ct ti1ulo de bônus não se incorpora aos 
vencimentos ou salários para nenhum eleito e 11ão será considerada para cá lculo ele 
qualquer outra vantagem pecuniana 1111'1<iinc10 ~ubr·~ r~f enda importância q11ando for o 
caso, os de·scontos legais previstos n~ lt 1i:.ldç.f10 n:1cinnal vigente. 

i~rt. 4°- Ficam fixadas as dzit.J5-ba$e de 01 de fevereiro de 2-006 a 30 ele 
novembro de 2006, par.:i efeito de ~ , lr.ulos funci}nqis e financeiros, a ser consideracla 
para fins de concessão do bônus rle q11e trata o ar ligo ·1° desta lei complementar. 

1~rt. 5°- O Poder Execut1vr. re911lamentad por decreto esta lei complementar 
no prazo de~ 15 (quinze) dias ::i cor1t2r .dn d<1ta ri~ 5Un publicação 
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HAR PARA CRESCER 

Lei Complementar nº 035/2006 de 21 de ouv .mbro de 2006 

Art. 6°- As despesas decun-antes rJc·sts Lei Complementar serão asseguraolas 
com os recursos financeiros transferidos ao Município, oriundos do Fundo de Manutenç;ão 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNOEF, 
no exercício de 2006 e onerarão :; d0taç§o ~onsignada no orçamente vigente , sob a 
classificação: 02.06 FUNOEF - 1 ~ . 36 1 . 001 1.2017 FUNDEF - Remuneração e 
Valorização do Magisterio - 3 1 90 11 Vencim-"·nt_:i:- e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 

Parágrafo Único - Na l1ipótese do mínimo de 60% dos recursos recebidos 
do FUNDEF no exerc1cio financeim de 2006 ::.arem inst1ficientes para a assegurar o 
benefício de que trata esta Lei, ficz,, o Poder Executivo. autorizado a utilizar os recursos 
vinculados disponíveis de exercícios anteriores. 

Art. 7°- Esta lei enirará em vigor na data de sua publicação 

Art. 8°- Revogam-se as disposiçõe=. em contrário. 

Prefeitura Municipal de T c0bapuã, aos 21 dias do mês de novembro de 2006. 

s fG//Mfc??/ 
- · J.4MIL Sf.ROflJ 
Prefeito Mllnicipal 

Registn ufa e publicada poi· alh<l('iio t·m torai tlt' costumr desta Prcfoiho·a, na data 
supra. 

~y · 
FLA VIO (. \NiJO 1 l IH' 0 1.l\'ElR\ 

Dir~tor . \d 1&1i111~n·;.ttivo 
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