
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU  
Praça Abílio Martins, s/n ,Centro – CEP.: 62.250-000 - Ipu/Ce -CNPJ: 07.679.723/0001-08  Fone/Fax (88) 3683- 2021 

Site:  www.ipu.ce.gov.br         E-mail: gabinete@ipu.ce.gov.br 

DECRETO N° 60/2021 

                                              Ipu/CE, 30 de dezembro de 2021 

 

Regulamenta os critérios da concessão do Abono-

FUNDEB 70%, com base na Lei Municipal nº 516, de 

1º de dezembro de 2021 e Lei Federal nº 14.113, de 

25 de dezembro de 2020, com a nova redação trazida 

pela Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 

2021 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPU, ROBÉRIO WAGNER MARTINS 

MOREIRA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, sempre em 

conformidade com a Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 516, de 1º de dezembro de 

2021 que determina que o Poder Executivo conceda, aos profissionais da educação 

básica vinculados a Secretaria Municipal de Educação, em caráter excepcional, abono 

denominado Abono-FUNDEB, para fins de cumprimento do disposto do art. 212-A, 

inciso XI, da Constituição Federal. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de expedição do presente Decreto com a 

finalidade de regulamentar a execução da Lei Municipal nº 516, de 1º de dezembro de 

2021. 

 

CONSIDERANDO a recente publicação a Lei Federal nº 14.276, de 27 de 

dezembro de 2021 que altera dispositivos da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro 

de 2020, especificamente o disposto no § 2º do art. 26, que possibilita o pagamento de 

abono com a finalidade de atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos 

anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da 

remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 

 

§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 

70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos 

destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da 

remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo 

exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a 

forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou 

correção salarial. 

 

CONSIDERANDO a outra inovação trazida pela a Lei Federal nº 14.276, de 27 

de dezembro de 2021 que altera o conceito de profissionais da educação básica previsto 

no art. 26, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020  

expondo que estes são os docentes, profissionais no exercício de funções de suporte 
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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. 

 

I - profissionais da educação básica: docentes, 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; 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º. Ficam regulamentados os critérios para o pagamento do Abono- 

FUNDEB, 70% (setenta por cento) em forma de rateio, em cumprimento ao inciso XI 

do art. 212-A da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 516, de 1º de dezembro de 

2021 e Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, com a nova redação trazida 

pela Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. 

 

Art. 2º Ao final do exercício financeiro de 2021, o não atendimento do disposto 

no inciso XI do art. 212-A da CF/88, cumpridas as obrigações ordinárias relativas à 

remuneração dos profissionais da educação básica e encargos sociais, enseja o 

pagamento de abono, em forma de rateio do valor necessário para se atingir a despesa 

mínima de 70% (setenta por cento) dos recursos do Fundeb, excluídos os valores 

oriundos da Complementação VAAR, na forma disciplinada pela nova redação do § 2º 

do art. 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

 

Art. 3º O Abono-FUNDEB a que se refere o art. 2º deste Decreto, beneficiará 

somente os profissionais da educação em efetivo exercício na educação básica 

municipal, excluídos os inativos, os pensionistas e os ativos que não estejam atuando na 

educação básica, associada a sua regular vinculação contratual, temporária ou 

estatutária, na forma estabelecida na nova redação do art. 26, § 1º, inciso II Lei Federal 

nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 

 

Parágrafo Único - O rateio será proporcional ao vencimento de cada servidor, 

levando em consideração para base de cálculo o salario de dezembro de 2021. 

 

Art. 4º O valor do Abono-FUNDEB a ser rateado é na ordem de R$ 

3.713.061,10 (três milhões, setecentos e treze mil, sessenta e um reais e dez centavos). 

 

Art. 5º O valor do rateio devido a cada profissional da educação será calculado 

proporcionalmente de acordo com o salário de dezembro de 2021.  
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Art. 6º A Folha de Pagamento gerada a partir dos critérios deste Decreto, define 

os profissionais da educação contemplados com o rateio realizado na forma do Abono-

FUNDEB, para o exercício de 2021. 

 

Art. 7º O valor do Abono-FUNDEB não poderá ser utilizado como base de 

cálculo para quaisquer outros tipos de vantagens ou incorporação. 

 

Art. 8º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotação 

específica da Secretaria Municipal de Educação 

 

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Ipu 30 de dezembro de 2021. 

 

 

 

ROBÉRIO WAGNER MARTINS MOREIRA 

Prefeito Municipal de Ipu 
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