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Lei nº 269/2021                    Cocal de Telha-PI, 10 de dezembro de 2021.  

 

 

“Autoriza o poder executivo municipal a 

conceder abono salarial aos professores 

em efetivo exercício na rede municipal de 

cocal de telha e dá outras providências”. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, Estado do Piauí, no 

uso das atribuições legais; 

CONSIDERANDO o percentual destinado ao pagamento de salários dos 

professores da educação básica aumentou de 60% para 70% do comprometimento da 

dotação orçamentária do Fundeb; 

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento do novo mínimo de 70% 

de gastos de pessoal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação dos profissionais de 

Educação; 

CONSIDERANDO as exigências da Lei Federal nº 14.113/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de valorização dos profissionais da área e 

do aumento em investimento visando a elevação da qualidade da Educação; 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu Karyne Aragão 

Cansanção, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder ABONO 

SALARIAL, aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Professor, em 

efetivo exercício do cargo e lotados na Secretaria de Municipal de Educação.  
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§ 1º Entendem-se como profissionais do magistério da Educação Básica os 

docentes e os demais profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da 

docência nas atividades de direção ou administração escolar, coordenação pedagógica, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional na Rede Municipal. 

 § 2º O valor do abono será fixado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, 

podendo ser diferente para cada categoria.  

§ 3º Os critérios para percepção do abono de que trata esta lei serão 

estabelecidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo.  

§ 4º O abono salarial não será disponibilizado para o servidor cedido.  

§ 5º O valor a ser repassado aos profissionais do magistério será pago em 

depósitos bancários específicos, na mesma conta bancária vinculada à folha de pagamento 

destes profissionais.  

 

Art. 2º O benefício instituído por esta lei:  

I - tem natureza indenizatória;  

II - não tem natureza salarial ou remuneratória;  

III - não se incorpora à remuneração do servidor para quaisquer efeitos; 

IV - não é considerado para efeito do pagamento do 13º (décimo terceiro) salário 

e férias;  

V - não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de 

assistência à saúde;  

VI - não configura rendimento tributável ao servidor.  

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

das sobras da parcela de 70% (setenta por cento) do Fundeb, destinada ao pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério, apurada no exercício de 2021, devidamente 

consignada no orçamento vigente.  

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

 

 

Gabinete da Prefeita de Cocal de Telha(PI), 10 de dezembro de 2021. 

 
 

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO 

                                     Prefeita Municipal 

 

Numerada e publicada a presente Lei aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de dois 

mil e vinte e um (2021). 

 

 

RODRIGO ANTONIO BONA IBIAPINA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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