
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei N°181/2006, de 21 de Março de 2006. 
 

CONCEDE ABONO SALARIAL AOS 
PROFESSORES, ADMINISTRADORES 
ESCOLARES, ADMINISTRADORES 
ESCOLARES ADJUNTOS E REGENTES 
DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-
PB, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores Decreta 
e eu sanciono a presente Lei; 
 

Art.1º - CONSIDERANDO as exigências do art.60º, § 5º, ADCT, 
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 72º da Lei nº 9.394/96 
das Diretrizes e Bases da Educação, que obriga o Governo Municipal destinar 
uma parcela e no mínimo 60% (sessenta por cento) do FUNDEF para pagamento 
dos professores do ensino fundamental. 

 
Art.2º - Em face aos limites exigidos por lei, O Poder Executivo 

administradores escolares adjuntos e regentes de ensino, com efeito retroativo ao 
mês de janeiro de 2006, para cumprir as determinações do art.1º desta Lei. 

 
Art.3º - CONSIDERANDO as exigências do art.20, inciso III, alínea “B” 

da lei nº 1001/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a despesa com 
pessoal do Poder Executivo Municipal a 54% (cinquenta e quatro por cento) da 
Receita Corrente Líquida. 

 
Art.4º - O abono terá a duração de Janeiro a Junho de 2006, tempo 

necessário para que o Setor Pessoal do Poder Executivo estude o aumento real de 
salário para os professores, administradores escolares, administradores escolares 
adjuntos e regentes de ensino, levando em consideração o impacto ao aumento do 
salário mínimo sobre a folha de pagamento do município, para que seja cumprido o 
caput, do art.3º da referida Lei. 

 
Art.5º - Abono será dado aos professores, administradores escolares, 

administradores escolares adjuntos e regentes de ensino que se encontra em sala de 
aula, com os valores abaixo discriminados. 

 
PROFESSORES MUNICIPAIS...........................................................R$200,00 
ADM. ESCOLARES...............................................................................R$200,00 
ADM. ESCOLARES ADJUNTO...........................................................R$100,00 
REGENTE DE ENSINO........................................................................R$100,00 
 



Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 1º de janeiro de 2006. 

 
Art.7º - Revogadas as disposições em contrário. 

 
Caraúbas – PB, 21 de Março de 2006. 

 
José Gomes Ferreira 

 Prefeito  
 


