


















































































PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 14/2022 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Autógrafo das leis que especifica 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVE 

Mogi das Cruzes, 3 de janeiro de 2022. 

ffl

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que essa EgrégiZ 
Câmara Municipal decretou e o Exmo. Senhor Prefeito sancionou as Leis rfs: 

• 7.741, de 2 de dezembro de 2021, que confere nova redação ao artigo 3' da Lei 
n° 4.812, de 22 de setembro de 1998, que alterou dispositivos da Lei n° 3.854, de 24 de março de 
1992, referente à gratificação especial para o exercício de atividade delegada; 

• 7.742, de 2 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação e denominação do 
Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Educador Maurício Chermann, e dá outras 
providências; 

• 7.749, de 22 de dezembro de 2021, que dispõe sobre autorização para aquisição 
de bem imóvel pelo Município, na forma do disposto no artigo 44 da Lei Orgânica do Município 
de Mogi das Cruzes; 

• 7.751, de 28 de dezembro de 2021. que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Mogi das Cruzes para o quadriênio de 2022 a 2025; 

• 7.752, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
do Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2022; 

• 7.753, de 28 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, mantenedora do Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, objetivando mútua cooperação para desenvolver o atendimento médico de 
urgência e emergência, na modalidade de pronto socorro hospitalar, e dá outras providências; 
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• 7.754, de 28 de dezembro de 2021, que confere nova redação ao § 4° do artigo 
195-B e ao § 5° do artigo 195-C da Lei n° 7.200, de 31 de agosto de 2016, que dispõe sobre o 
Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no Município de Mogi das Cruzes; 

• 7.755, de 29 de dezembro de 2021, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2022; 

• 7.756, de 29 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção econômica de até 10% (dez por cento) do valor do prêmio do seguro rural dos 
produtores estabelecidos no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

E as Leis Complementares tfs: 

• 162, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão do Abono-
FUNDEB aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que 
especifica; 

• 163, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre benefícios fiscais relativos 
ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referentes ao exercício de 2022, por 
meio da alteração da Lei n° 5.329, de 17 de dezembro de 2001 e da Lei Complementar n° 04, de 
17 de dezembro de 2001. 

Os autógrafos das referidas leis seguem anexos. 

Valho-me da oportunidade para renovar a ssa Excelência os protestos do meu 
alto apreço e especial consideração. 

Rubens Pe de Oliveira 
Secretário 4nt0 de Governo 

SGovirbm 
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LEI COMPLEMENTAR N° 162, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre a concessão do 
Abono-FUNDEB aos profissionais 
da educação básica da rede 
municipal de ensino, na forma que 
especifica. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei 

complementar: 

Art. 10 O Poder Executivo concederá aos profissionais da educação básica 
vinculados à Secretaria da Educação, em caráter excepcional, no exercício de 2021, o abono 
denominado Abono Pró-FUNDEB, para fins de cumprimento do disposto no inciso XI, do artigo 
212-A, da Constituição Federal, observado o disposto no inciso XII do artigo 115 da 
Constituição do Estado. . 

Parágrafo único. O valor global destinado ao pagamento do Abono Pró-FUNDEB 
será estabelecido em decreto, e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 71,0% 
(setenta e um por cento) dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação—
FUNDEB, relativos ao conjunto do exercício de 2021. 

Art. 2° Poderão receber o abono previsto no artigo 1° desta lei complementar os 
seguintes os profissionais da educação, desde que em efetivo exercício nos cargos e funções da 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 26 da Lei federal n° 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020: 

I - integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, titulares de 
cargos ou funções-atividades previstas na Lei Complementar n° 145/2019; 

II - docentes com classes e aulas atribuídas de forma subsidiária à Lei Complementar 
n° 145/2019; 

III - demais profissionais da educação em efetivo exercício na rede municipal de 
ensino que se enquadrem na definição do artigo 26 da Lei Federal n° 14.113/2020. 

Parágrafo único. Não fazem "jus" ao abono: 

I - os estagiários da rede municipal de ensino; 
II - os profissionais da educação que não se enquadram na defmição do artigo 26 da 

Lei federal n° 14.113/2020. 
III - os profissionais da educação que estejam atuando em Secretarias ou órgãos 

diferentes da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes. 
IV - os profissionais da educação que tenham tido mais de 10 (dez) faltas 

injustificadas entre 04 de janeiro e 17 de dezembro de 2021. 

Art. 3° O valor do abono será pago aos profissionais da educação na forma prevista 
em regulamento, observados os seguintes critérios: 
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I - não poderá ser superior a 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração bruta 
anual do profissional da educação; 

II - não poderá exceder a diferença entre os vencimentos remuneratórios do 
profissional da educação no mês de competência do pagamento do abono e o teto remuneratório 
constitucional para o Município de Mogi das Cruzes; 

III - será concedido de acordo com fórmula regulamentada em decreto, 
considerando: 

a) o número de dias trabalhados pelo profissional da educação na Secretaria 
Municipal de Educação entre 04 de janeiro e 17 de dezembro de 2021; 

b) o número de pontos relativos à frequência individual do profissional da educação 
entre 04 de janeiro e 17 de dezembro de 2021, conforme escala a ser fixada em decreto; 

c) o padrão de vencimento referente ao cargo/função do profissional da educação. 

Parágrafo único. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a 
Secretaria da Educação, fará "jus", em face de acumulação prevista constitucionalmente, ao 
recebimento do valor do abono nos respectivos vínculos, calculado na forma deste artigo. 

Art. 4° No caso de o pagamento efetuado com base no Artigo 3° desta lei 
complementar ser insuficiente para o fim previsto no Artigo 10, poderá ser paga parcela 
complementar, desde que a soma dos valores das parcelas não ultrapasse 100% (cem por cento) 
da remuneração bruta anual do profissional da educação. 

Art. 5° O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para 
nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e 
sobre ele não incidirão os descontos previdenciários, tributários e de assistência médica. 

Art. 6° O disposto nesta lei complementar não se aplica aos inativos e pensionistas. 

Art. 7° As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das 
dotações próprias consignadas no orçamento vigente, fiem,. 6 o Poder Executivo autorizado a 
abrir créditos suplementares para o corrente exercíci os do artigo 43 da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 8° Esta lei complementar ata de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICI AL 
2021, 461° da Fundação da Cidade de ogi d 

S CRUZES, 28 de dezembro de 

CAIO CE ACHADO DA CUNHA 
Pre ode Mogi das Cruzes 

Francisco Cardoso de Ca a go Fil 
Secretário de Governo 

Registrada tig Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 28 de dezembro de 2021. Acesso público pelo 
site WWW. mogidascruzes.sp.gov.br. 


