
Requerimento administrativo - Pagamento do abono 2022. 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a) de São Luís. 
Ilustríssima) Senhora Secretária Municipal de Educação de são Luís. 
__________, professor (a), lotado (a) no (a)..., com jornada de trabalho de 
_____, matrícula n.º _____, admitido (a) em ___/___/____, CPF n.º ______, 
telefone n.º (__) _____, residente e domiciliado (a) na ________(segue em 
anexo cópia do RG/CPF, comprovante de residência e contracheque), abaixo 
assinado, vem à presença de V. Ex.ª (ou V. S.ª), com fulcro no art. 5º, XXXIV, a, 
da CF/88, do art. n.º 2 da Lei n.º 7.092 de 29 de dezembro de 2022(Dispõe 
sobre a concessão de Abono aos profissionais integrantes da Rede da Educação 
Básica de São Luís), e do art.75,   lei 4.615 LEI Nº 4615 DE 19 DE JUNHO DE 
2006  (Estatuto dos servidores públicos do município de São Luís), requerer 
o PAGAMENTO DO ABONO NO ANO DE 2022, pelos motivos de fato e de 
direito a seguir expostos: 
 

Esse município encaminhou projeto de lei para aprovação na câmara de 

vereadores de São Luís  com o intuito de proceder  ao  rateio dos valores do 

FUNDEB que não alcançaram o percentual mínimo exigido na LEI 14.325, DE 

12 DE ABRIL DE 2022 (atualmente de acordo com o inciso XI DO ARTIGO 212-

A DA CONSTITUIÇÃO PROPORÇÃO NÃO INFERIOR A 70% (SETENTA POR 

CENTO) SERÁ DESTINADA AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO,) para o presente ano faltou a 

secretaria informar quanto efetivamente sobrou e quantos servidores 

receberão. 

De acordo com a lei municipal Nº 7.092 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 (diário 

oficial do município do dia 29 de dezembro de 2022) que dispõe sobre a 

concessão de Abono aos profissionais integrantes da Rede da Educação Básica 

de São Luís  

Art. 2º Terão direito ao abono previsto no artigo 1° desta Lei, os servidores 

em efetivo exercício do cargo de:  

I - Professor em docência e professor em suporte pedagógico; 

II - Diretor ou Diretor Adjunto de Unidade de Ensino;  

III - Técnicos Municipais Nível Superior e Nível Médio, Agentes Administrativos, 

Auxiliar de Serviços Gerais e Vigias, desde que lotados em Unidade de 

Educação Básica da Rede Municipal;  

IV - Secretário Escolar e de Unidade de Ensino.  

O servidor em gozo de licença durante o ano de 2022 tem direito ao abono 

salarial, desde que enquadrado em uma das situações previstas no artigo 

75 da Lei 4615 de 2006.  

Vejamos o que diz o Art. 75 da Lei municipal- Lei Ordinária 4615/2006  

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14287-lei-n%C2%BA-14-325,-de-12-de-abril-de-2022
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14287-lei-n%C2%BA-14-325,-de-12-de-abril-de-2022


SÃO CONSIDERADAS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO AS ANUÊNCIAS EM 

VIRTUDE DE: 

IV - cessão do servidor para órgãos ou entidades fora âmbito municipal, 

exceto para efeito de promoção por merecimento ou avaliação de 

desempenho; 

 

VII - LICENÇA: 

a) para tratamento de saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses; 

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

c) em razão da gestação, adoção ou paternidade; 

d) prêmio a assiduidade; 

e) para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção 

por merecimento 

ou avaliação de desempenho; 

f) para capacitação profissional do servidor; 

g) por motivo de doença em pessoa da família, observado o disposto no 

art. 178, § 1º; 

h) para concorrer a cargo eletivo, observado o disposto no art. 179, § 3º; 

i) para o serviço militar obrigatório 

O estatuto dos servidores do município, em seu art. 75, estabelece as 

situações consideradas como efetivo exercício incluindo as licenças . 

Vale dizer que a prefeitura não considerou o conceito de efetivo exercício 
e creditou os valores apenas para determinados grupos de servidores ou 
creditou valores a menor para alguns servidores contrariando a previsão 
legislativa que foi encaminhada pelo poder executivo, aprovada pela câmara 
de vereadores, sancionada pelo poder municipal e publicada em diário oficial 
entrando em vigor na data da publicação e atualmente vigente. 

Assim, como o (a) Requerente exerceu nas condições descritas do artigo 75 do 
estatuto dos servidores como efetivo exercício nesse período ou que estavam 
cedidos, mas sendo remunerados pela folha do município fazem jus ao abono 
pelos fundamentos legais estabelecidos pelos fundamentos legais já citados 

Dessa forma requeiro a V. Ex.ª (ou V. S.ª), que determine o pagamento do valor 
devido que equivale a um vencimento de acordo com a jornada de ____ horas 
devidamente atualizado, no próximo contracheque ou em folha suplementar. 

. 



 

Nesses termos, 

pede deferimento. 

São Luís, ___de ___ de_____. 

__________________________________ 

Nome e assinatura do (a) Requerente 


