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DECRETO Nº 01, DE 14 DE JANEIRO DE 2021. 

 

 
“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 204 DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2021 E ALTERA O DECRETO Nº 027/2021, 

AMBOS TRATANDO DA CONCESSÃO DE ABONO-FUNDEB 

AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, 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; 

DECRETA 

 

Art. 1° O abono-FUNDEB de que trata a Lei Municipal nº204/2021 foi 

concedido aos profissionais da educação básica municipal em efetivo exercício, em 

caráter excepcional, no ano de 2021, para fins de cumprimento ao disposto no art. 26 da 

Lei Federal nº 14.113/2020 a fim de atingir, no mínimo, 70% (setenta por cento) da 

receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, relativos ao exercício de 2021.  
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Art. 2º O Abono-FUNDEB necesariamente deve atingir o percentual mínimo de 

70% (setenta porcento), porcentagem que não fora devidamente satisfeita quando do 

pagamento no mês de Dezembro de 2021. 

 

Art. 3º Adotando-se como referência, para perfazer os 70% (setenta porcento) 

legalmente instituído, para fins de cálculo o valor de R$33.000,35(trinta e três mil e 

trinta e cinco centavos), assim descriminados: 

 

I - para os servidores que possuem carga horária semanal de  20 (vinte) horas 

será pago o valor de R$17.900,56 (dezesete mil, novecentos reais e cinquenta e seis 

centavos), fixando a parcela de R$ 365,32 (trezentos e sessenta e cinco Reais e trinta e 

dois centavos) para cada funcionário da respectiva carga horária supramencionada. 

 

II - e para os servidores de 40( quarenta) horas perfazendo a quantia de R$ 15. 

099,79 (quinze mil e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)  fixando a parcela 

de R$ 487,09 (quatro centos e oitenta e sete Reais e nove centavos) para cada 

funcionário da respectiva carga horária supramencionada. 

 

Parágrafo Único: Sobre o valor do Abono-FUNDEB incidirão os descontos 

obrigatório por Lei, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte. 

  

Art. 3º O Abono-FUNDEB será calculado conforme a carga horária semanal de 

efetivo exercício no ano de 2021, para os servidores que estiverem com vínculo 

empregatício com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de pagamento do 

referido abono, em conformidade com o Inciso II, Parágrafo Único do artigo 26 da Lei 

Federal nº 14.113/2020, e que atenderem ao disposto neste Decreto. 

 

§1º O período a ser considerado para os servidores efetivos será a partir de 1º 

de janeiro de 2021, quando passou a vigorar a Lei do novo FUNDEB, Lei Federal nº 

14.113/2020. 
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§2º O servidor que possui mais de um vínculo com a Prefeitura 

Municipal de Juazeiro do Piauí, com acumulação prevista constitucionalmente, fará 

“jus” ao recebimento do valor do abono nos respectivos vínculos, calculado na forma 

deste artigo. 

 

Art. 4º Referida parcela visa à atender ao percentual mínimo estipulado pela Lei 

Federal nº 14.113/2020 e ao  art. 6º do Decreto Municipal 027/2021. 

 

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

____________________________________ 

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES  

Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí 

 

 

 


