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DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.883, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2.021

“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.429, de 02
de dezembro de 2.021, que dispõe sobre a con-
cessão do Abono-FUNDEB aos profissionais da
educação básica da rede municipal de ensino.”

CLÁUDIO MANOEL MELO, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas
atribuições legais

DECRETA
Art. 1º. - Este decreto regulamenta a Lei

Municipal nº. 2.429, de 02 de dezembro de 2.021,
que dispõe sobre a concessão, no exercício de
2021, em caráter excepcional, do Abono-FUNDEB,
aos profissionais da educação básica vinculados à
Secretaria da Educação e Cultura, para cumpri-
mento do disposto no inciso XI do artigo 212-A da
Constituição Federal.

§ 1º. - O valor global destinado ao pagamento
do Abono–FUNDEB será de R$ 2.825.908,44 (dois
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecen-
tos e oito reais e quarenta e quatro centavos).

§ 2º. - O valor global referido no § 1º deste
artigo poderá ser acrescido por ato do Chefe do
Poder Executivo, caso constatado excesso de arre-
cadação no exercício de 2021, observado o limite
de 70,1% (setenta inteiros e um centésimo por
cento) dos recursos disponíveis na conta munici-

pal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, a que se
refere o parágrafo único do artigo 1º., da Lei
Municipal nº. 2.429, de 02 de dezembro de 2.021.

Art. 2º. –Poderão receber o abono previsto no
artigo 1º. deste decreto os seguintes servidores,
desde que em efetivo exercício:

I – integrantes do Quadro do Magistério, da
Secretaria da Educação e Cultura, titulares de car-
gos ou funções-atividades previstas na Lei
Municipal nº. 1.811/2009, em conformidade com
o “caput” deste artigo.

1º. - Não fazem “jus” ao abono os servidores
que tenham frequência individual inferior a 2/3
(dois terços) dos dias de efetivo exercício, duran-
te os períodos de apuração previstos no artigo 6º.,
da Lei Municipal nº. 2.429, de 02 de dezembro de
2.021.

§ 2º. - Considera-se como de efetivo exercí-
cio, para os fins do § 1º deste artigo, os dias do
período de apuração em que o servidor tenha
exercido regularmente suas funções.

Art. 3º. – O valor do abono será pago aos ser-
vidores, observados os seguintes critérios:

I – não poderá ser superior a 50% (cinquenta
por cento) da remuneração bruta anual do servi-
dor;

II – será concedido de forma proporcional:
a) à média de carga horária atribuída ao servi-

dor no exercício de 2021, incluída a carga horária
suplementar, aferida nos períodos estabelecidos
no artigo 6º. da Lei Municipal nº. 2.429, de 02 de
dezembro de 2.021.

Parágrafo único – Caso o servidor seja titular
de mais de um vínculo com a Secretaria da
Educação e Cultura, fará “jus”, em face de acumu-
lação prevista constitucionalmente, ao recebi-
mento do valor do abono nos respectivos víncu-
los, calculado na forma deste artigo.

Art. 4º. - A aferição da frequência e da carga
horária semanal do servidor, para fins de paga-
mento do Abono-FUNDEB, considerará os perío-
dos de apuração compreendidos entre:

I – janeiro a outubro de 2021, para o paga-
mento da primeira parcela;

II – janeiro a dezembro de 2021, para o paga-
mento de eventual parcela complementar.

Art. 5º. - O pagamento da parcela do Abono-
FUNDEB será realizado no mês de dezembro de
2.021, podendo ainda ser paga parcela comple-
mentar, desde que, a soma dos valores das parce-
las não ultrapasse 100% (cem por cento) da remu-
neração bruta anual do servidor, nos termos do
artigo 4º., da Lei Municipal nº. 2.429, de 02 de
dezembro de 2.021.

Art. 6º. –As despesas decorrentes deste
decreto correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente, vinculadas à
conta municipal do FUNDEB.

Art. 7º. - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo os seus efei-
tos ao dia 08 de dezembro de 2.021, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da
Serra, 15 de dezembro de 2.021 - 57º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
José Francisco Jacinto
Secretário de Finanças
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária Assuntos Jurídicos

EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 592/2021 – EXONERAR A PEDIDO

a Sra. TARCIS LENNI SILVA, portadora da cédula de
identidade nº 28.830.505-X, do cargo de Auxiliar
de Enfermagem, de provimento efetivo, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, a partir de 23 de dezem-
bro de 2021 - NOMEAR o Sr. MURILO FERNANDO

ALONSO, portador da cédula de identidade nº
27.769.625-2, no cargo de Gestor, de provimento
comissionado, lotado na Secretaria de
Comunicação - SC, a contar de 17 de dezembro de
2021.

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

Ordem Cronológica
Atendendo instrução do artigo 5º da Lei nº

8666, relacionamos abaixo os pagamentos efetua-
dos com as justificativas de alteração de ordem
cronológica:

RECURSO: 1 – 1100000 Tesouro – Geral –
Serviço

CNPJ nº 09.424.115/0001-88 – America Serve
Limpeza e Serviços Ltda.

Empenho nº 3606/2021 – Valor R$ 3.768,50 –
Vencimento 10/10/2019

Empenho nº 3606/2021 – Valor R$ 1.939,45 –
Vencimento 22/10/2019

Empenho nº 4053/2021 – Valor R$ 1.662,57 –
Vencimento 12/11/2019

Empenho nº 4053/2021 – Valor R$ 746,00 –
Vencimento 26/11/2019

Rio Grande da Serra, 16 de dezembro de
2021.

JOSÉ FRANCISCO JACINTO
Secretário de Finanças

Prefeitura de Rio Grande da Serra

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo art. 1525
do Código Civil Brasileiro.

FRANCISCO FERREIRA BRAZ, estado civil
divorciado, profissão aposentado, nascido em
Cuparaque/Conselheiro Pena, MG no dia vinte e
quatro de abril de mil novecentos e cinquenta e
cinco (24/04/1955), residente e domiciliado Rua
Clemente Peralta, 10, Represa, Ribeirão Pires, SP,
filho de SEBASTIÃO FERREIRA BRAZ e de GERALDA
CÂNDIDA DE JESUS. MARIA GORETE MOREIRA,
estado civil divorciada, profissão cozinheira, nasci-
da em Duas Estradas, PB no dia vinte e três de
fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro
(23/02/1964), residente e domiciliada Rua
Clemente Peralta, 10, Represa, Ribeirão Pires,
SP, filha de JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA e de
NOEMIA ALVES MACIEL.

MICHAEL CANDIDO DA SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão operador de máquina, nascido em
Ribeirão Pires, SP no dia dez de maio de mil nove-
centos e noventa e cinco (10/05/1995), residente e
domiciliado Rua Ciro Monteiro, 181, Pilar Velho,
Ribeirão Pires, SP, filho de MAURIVAN PEREIRA DA
SILVA e de ADRIANA MENDES VIEIRA CANDIDO.
LETÍCIA NAYESLEN MORAES, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em Mauá, SP no dia vinte

e nove de agosto de mil novecentos e noventa e
nove (29/08/1999), residente e domiciliada Rua
Ciro Monteiro, 181, Pilar Velho, Ribeirão Pires, SP,
filha de EDUARDO PINTO DE MORAES e de VILMA
DE CAMPOS MORAES.

JOSÉ DE SOUZA BATISTA, estado civil divor-
ciado, profissão autônomo, nascido em Lagarto,
SE no dia vinte e cinco de novembro de mil nove-
centos e setenta (25/11/1970), residente e domi-
ciliado Avenida Santo André, 1040, Centro Alto,
Ribeirão Pires, SP, filho de JOÃO BATISTA FILHO e
de MARIETA DE SOUZA BATISTA. SOLANGE MARIA
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar
de enfermagem, nascida em Ribeirão Pires, SP no
dia sete de outubro de mil novecentos e seten-
ta e quatro (07/10/1974), residente e domicilia-
da Rua Elízio de Moraes, 91, Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de SALMO DE SOUZA e de RITA
MARIA DE SOUZA.

MARCELO SANTOS FONSECA, estado civil sol-
teiro, profissão encarregado de laminação, nascido
em Santos, SP no dia dezenove de dezembro de mil
novecentos e setenta (19/12/1970), residente e
domiciliado Avenida Conselheiro Nébias, 320,
apartamento 107, Bloco B, Vila Mathias, Santos,
SP, filho de AMERICO RODRIGUES DA FONSECA e
de MARIA PUREZA DOS SANTOS FONSECA. NUBIA
MARTINS DOS SANTOS MEIRA, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Ribeirão Pires,

SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos
e setenta e oito (28/01/1978), residente e domici-
liada Rua Doutor Pirajá, 55, Centro Alto,
Ribeirão Pires, SP, filha de FRANCISCO MARTINS
DOS SANTOS e de MARIA PERPÉTUA DOS SANTOS.

PEDRO OCTÁVIO MENEZES SOUZA, estado
civil divorciado, profissão advogado, nascido em
Mauá, SP no dia onze de outubro de mil novecen-
tos e noventa e um (11/10/1991), residente e
domiciliado Rua José Mortari, 757, Vila Suíssa,
Ribeirão Pires, SP, filho de ROBERTO CARLOS DE
SOUZA e de CLAUDIA REJANE FRANÇA DE MENEZES
SOUZA. KARLA MICHELIM ANTONIO, estado civil
divorciada, profissão advogada, nascida em Mauá,
SP no dia dois de setembro de mil novecentos e
oitenta e seis (02/09/1986), residente e domicilia-
da Rua José Mortari, 757, Vila Suíssa, Ribeirão
Pires, SP, filha de JAIR ANTONIO e de SUELI APARE-
CIDA MICHELIM ANTONIO.

NATÃ BOARO DE SOUSA, estado civil soltei-
ro, profissão serralheiro, nascido em Mauá, SP no
dia vinte e um de novembro de dois mil
(21/11/2000), residente e domiciliado Avenida
Indianópolis, 252, Ponte Seca, Ribeirão Pires, SP,
filho de DAVID DE SOUSA e de ALESSANDRA APA-
RECIDA BOARO DE SOUSA. CAROLINE LUSTOSA
PIERINI, estado civil solteira, profissão autônoma,
nascida em Mauá, SP no dia primeiro de fevereiro
de mil novecentos e noventa e nove

(01/02/1999), residente e domiciliada Rua São
Paulo, 257, Santa Luzia, Ribeirão Pires, SP, filha de
EMERSON CLAUDIO PIERINI e de AURIDEA LUSTO-
SA DA SILVA.

VALDIR BATISTA SOARES, estado civil soltei-
ro, profissão gerente de posto de gasolina, nascido
em Alcobaça, BA no dia dez de agosto de mil nove-
centos e sessenta e nove (10/08/1969), residente e
domiciliado Rua Paissandu, 409, Centro, Ribeirão
Pires, SP, filho de FRANCISCO BORGES SOARES e de
ANA BATISTA SOARES. KALIANA RIBEIRO SANTOS,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Santa Cruz Cabrália, BA no dia vinte de junho de
mil novecentos e setenta e oito (20/06/1978), resi-
dente e domiciliada Rua Paissandu, 409, Centro,
Ribeirão Pires, SP, filha de FIDELCINO JOSÉ DOS
SANTOS e de MARIA DE LOURDES RIBEIRO SANTOS.

KELVIN MARQUES DA SILVA, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante geral, nascido em São
Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil
novecentos e noventa e três (24/02/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Campinas, 108, São
Caetaninho, Ribeirão Pires, SP, filho de VALQUI-
RIA MARQUES DA SILVA. CAROLINE DE JESUS
FARIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar
industrial, nascida em Feira de Santana, BA no
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e
noventa e dois (28/07/1992), residente e domici-
liada Rua Campinas, 108, São Caetaninho,

Ribeirão Pires, SP, filha de JOSÉ CARLOS DE JESUS
FARIAS e de ADELIA DE JESUS.

EDITAIS DE MUNICÍPIOS FORA
MAUÁ-SP
LEANDRO BARBOSA DE MORAES, brasileiro,

solteiro, analista de logística, natural de Ribeirão
Pires-SP , nascido aos 07/01/1996, filho de: VALDIR
BARBOSA DE MORAES e NATALIA REGINA SQUIZAT-
TO DE MORAES, residente na rua Roseira nº 25 – IV
Divisão – Ribeirão Pires-SP e KARINE SANTOS DA
SILVA, brasileira, solteira, assistente administrati-
vo, natural de São Bernardo do Campo -SP, nascida
aos 19/06/1998, filha de: Wilson José da Silva e
Wanderléa Ferreira dos Santos Silva, residente na
rua Cícero Rodrigues da Silva nº 46/C – Vila
Mercedes – Mauá -SP.

RENAN LAZARI DE CARVALHO, brasileiro, sol-
teiro, eletricista, natural de São Bernardo do
Campo - SP, nascido aos 09/03/1994, filho de:
BRUNO JOSE DE CARVALHO e CLEIDE LAZARI DE
CARVALHO, residente na Alonso de Vasconcelos
Pacheco nº 1327 – Vila Bocaina – Mauá-SP e
ARIADNE FRANCISCO DOS SANTOS, brasileira, sol-
teira, atendente, natural de Mauá-SP, nascida aos
11/11/1998, filha de: JAILTON DE OLIVEIRA SAN-
TOS e ADRIANA FRANCISCO, residente na rua
Antonio Boaventura nº 208 , Vila Suissa – Ribeirão
Pires -SP .

Editais de Proclamas


