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LEI MUNICIPAL Nº 851, de 29 de junho de 2022. 
(Processo Legislativo n°. 45/2022) 

 
Dispõe Sobre Pagamento de Diferença de 
Vencimentos dos Profissionais da 
Educação Básica. 

 
A Câmara Municipal de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus 
representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal efetuar, 
o processamento e pagamento da diferença de vencimentos dos profissionais da 
educação básica, custeados pelos 70% (setenta por cento) do FUNDEB, referente ao 
período de janeiro e fevereiro de 2022. 
 
Parágrafo único. A diferença autorizada no caput deste artigo será apurada, 
confrontando os valores pagos em janeiro e fevereiro com os valores aprovados na 
Lei Complementar Municipal nº 41, de 11 de maio de 2022, que Dispõe Readequação 
do Plano de Cargos e Vencimentos e Criação de Cargos no Poder Executivo. 
 
Art. 2º. A base de apuração da diferença são os valores constantes das tabelas e 
anexos da Lei Complementar Municipal nº 41/2022. 
 
§ 1º. Os valores da diferença apurada serão inseridos na folha de pagamento dos 
meses de julho e agosto de 2022, processadas e pagas da seguinte forma: 
 
I -  diferença referente ao mês de janeiro, processada e incluída na folha de julho; 
 
II -  diferença referente ao mês de fevereiro, processada e incluída na folha de agosto. 
 
§ 2º. Quando os valores não puderem ser processados e inseridos nas folhas dos 
períodos referidos nos incisos I e II deste artigo, serão processadas nos meses 
subsequentes à publicação desta lei. 
 
Art. 3º. A metodologia de cálculo para definição dos valores é o vencimento base 
definido na Lei Complementar Municipal nº 41/22, deduzido o vencimento base do 
Servidor recebido em janeiro e fevereiro de 2022, a diferença será somado ao 
vencimento base dos meses mencionados nos incisos I e II do parágrafo único do 
artigo anterior, torna-se vencimento base de cálculo das demais vantagens dos 
servidores.  
 
Art. 4º. Sobre os valores apurados incidirá contribuição previdenciária dos servidores, 
que será calculada mês a mês, somando-se as diferenças de vencimento e demais 
eventos que sofrem o desconto da contribuição previdenciária ao salário-de-
contribuição do mês a que se refere a diferença. 
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Parágrafo único. Aplica-se as regras definidas nesse artigo para o cálculo do Imposto 
de Renda Retido na Fonte. 
 
Art. 5º. Nos termos dos incisos II e III do § 1º do art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20, 
alterada pela Lei Federal nº 14.276/2021, são profissionais da educação básica os 
docentes, os profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à 
docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais 
de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas 
redes de ensino de educação básica, que integram os gastos de 70% (setenta inteiros 

por cento) dos recursos do FUNDEB. 
 
Parágrafo único. Farão jus a diferença que trata essa lei, somente os profissionais 
em efetivo exercício no desempenho das atividades dos profissionais contempladas 
pelos recursos dos 70% (setenta inteiros por cento) do FUNDEB. 
 
Art. 6º. Fica dispensado a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que 
se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa 
não continuada e com previsão orçamentária e financeira no exercício de 2022. 
 
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Felix de Minas, 29 de junho de 2022.  
 
 

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE 
Prefeito 
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