
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO - PIAUÍ 

CNPJ: 06.553.846/0001–35 Adm.: O povo é o poder 
Praça Jaime Leopoldino, Nº. 100, Centro, São Julião – PI, CEP: 64670-000. Site: 

www.saojuliao.pi.gov.br E-mail: prefeiturasaojuliaopi@hotmail.com 

 
 

LEI MUNICIPAL N° 563/2022 

SÃO JULIÃO/PI, 01 DE JUNHO DE 2022 

 

“REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA 
APURAÇÃO DOS VALORES 
INDIVIDUIAS AOS PROFESSORES DO 
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 
01/01/1998 A 31/12/2006 PARA FINS DE 
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO 
FUNDEF NOS TERMOS DA EC Nº 114/21.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO/PI, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica 
do Município e, faz saber que a Câmara Municipal de São Julião, discutiu e aprovou a 
presente lei 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre os critérios de ordem objetiva para apuração dos 
valores individuais a serem pagos aos professores do Município de São Julião/PI, sob 
título de abono, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo 
exercício das funções, em referência a 60% dos valores recebidos judicialmente de 
complementação do FUNDEF do período compreendido entre 1998 a 2006. 

Art. 2º Para fins desta lei considerar-se-á apto a receber todos os professores 
que, trabalharam, nos termos do FUNDEF, no período compreendo entre 01/01/1998 a 
31/12/2006.  

§1º Para fins de pagamento, receberão também os professores que, 
trabalharam no tempo descrito no caput deste artigo, e se encontrem atualmente 
aposentados. 

§2º Os professores que, trabalharam no tempo descrito no caput deste artigo, 
e que são falecidos, também receberão, ficando os seus herdeiros nos termos do código 
civil de 2002, a realizar o saque mediante alvará judicial. 

Art. 3º Serão usado como base de cálculo para apuração do valor individual 
a carga horária trabalhada pelo professor no período que trata esta lei. 

Parágrafo Único – Para os fins de apuração de que trata esta lei, a carga 
horária será de 20h ou 40h. 

Art. 4º O valor a ser pago a cada professor será pago de forma proporcional 
ao período trabalhado, levando em consideração as folhas de pagamento do período de 
1998 a 2006, arquivadas na Prefeitura Municipal de São Julião/PI. 

§1º Para fins de apuração do valor individual, o seu tempo de trabalho no 
período compreendido do FUNDEF, será convertido em dias.  
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§2º Será apurado a partir do valor correspondente aos 60% dos professores o 
valor do “dia” de trabalho da época. 

§3º Cada professor receberá o seu valor, considerado os dias trabalhados, 
pelos critérios definidos nesta lei. 

Art. 5º Não estão aptos a receber os precatórios do FUNDEF os professores 
que no período compreendido do dia 01/01/1998 a 31/12/2006 estavam afastados de 
suas funções em decorrência do gozo de licença sem vencimentos ou fora do efetivo 
exercício da função. 

Parágrafo Único – Receberão de forma proporcional aqueles que retornaram 
das referidas licenças ainda dentro do período mencionado no caput, nos termos já 
definidos nos artigos antecedentes. 

Art. 6º O Anexo I parte integrante desta lei, simula a forma que o cálculo será 
feito de forma individualizada a cada professor apto, dentro dos parâmetros 
estabelecidos nesta lei, a receber os precatórios do FUNDEF. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, REVOGANDO-SE 
expressamente a Lei Municipal nº 561/2022 de 28 de março de 2022. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de São Julião/PI, 12 de maio 2022. 

 

 

Sancionada, registrada e publicada, aos 01 de junho de 2022, nesta secretaria municipal 
de planejamento, gestão e finanças. 
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LEI MUNICIPAL Nº _____/2022 

SÃO JULIÃO/PI, 01 DE JUNHO DE 2022. 

ANEXO I 

 

- O precatório será rateado para os servidores com vínculo ativo com o município entre 01/01/1998 até a data fim 31/12/2006 (data de 
início e fim do antigo Fundef). 

- Para efeito de cálculo será apurado a quantidade de dias desde a data de admissão do servidor até a data fim (31/12/2006), sendo que 
para os servidores admitidos antes do início do Fundef, levaremos em consideração a data de 01/01/1998. 

- Na coluna E da tabela, denominada de "Deduções ou Acréscimos" será deduzido a quantidade de dias que os servidores estiveram 
afastados durante o período de vigência do Fundef, ou acrescentados para os servidores que 20h que trabalharam no segundo turno. 

- Depois de apurado a quantidade de dias trabalhados, levaremos em consideração a carga horária, sendo que os servidores com 40h 
serão multiplicados por 1,0 e os servidores 20h multiplicados por 0,5 (coluna G), encontrando assim o Fator Multiplicativo (coluna H). 

- Por fim, somando todos os valores encontrados como Fator Multiplicativo e dividindo pelo valor total dos precatórios a pagar (60%), 
encontraremos o valor individual que cada servidor tem direito a receber. 

 

 

 

 

Nº NOME DO PROFESSOR
Data de 

Admissão
31/12/2006 Deduções Fator Mult. 1.438.908,01       

0 PROFESSOR(A) A 01/09/1981 3287 20H 0,50   1.643,50     XXXXXXX

0 PROFESSOR(A) B 01/09/1981 3287 40H 1,00   3.287,00     XXXXXXX

Carga Horária

563
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