
 

Endereço: Rua Cícero Portela, 493 
Fone: (89) 3465

 

Ilma. Sra. 
Maria Lúcia de Lacerda 
Prefeita Municipal de Pimenteiras

 
Senhora Prefeita, 

 
             Vimos através deste apresentar a Vossa Senhoria, o percentual de Aplicação 
do FUNDEB (70%), no exercício

FUNDEB MÁGISTÉRIO 

RECEITAS NO FUNDEB 
VALOR MINIMO EXIGIDO PARA CUMPRIMENTO DE ÍNDICE

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS 
DIFERENÇA (5,00%) 
 

O índice satisfatório se dá pelo cumprimento da Portaria 67/2022 do MEC, que elevou 
em 33,24% o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública. 

A Prefeitura Municipal de 
no aumento significativo dos gastos com os docentes, entre salários e obrigações 
patronais. 

 
               Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta 
consideração, e coloco-me à disposição para 

Valença do Piauí, 02

 
Endereço: Rua Cícero Portela, 493 – Centro CEP 64300-000 – Valença do Piauí

Fone: (89) 3465-1696,  e-mail: consulplan.valenca@gmail.com

 
Prefeita Municipal de Pimenteiras 

Vimos através deste apresentar a Vossa Senhoria, o percentual de Aplicação 
exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Pimenteiras

FUNDEB MÁGISTÉRIO – APLICAÇÃO MÍNIMA - 70%

PARA CUMPRIMENTO DE ÍNDICE (70%) 

DESPESAS EXECUTADAS – (75,00%) 

O índice satisfatório se dá pelo cumprimento da Portaria 67/2022 do MEC, que elevou 
em 33,24% o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública. 

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras, concedeu o reajuste integral, o que acarretou 
no aumento significativo dos gastos com os docentes, entre salários e obrigações 

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta 
me à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

 

Valença do Piauí, 02 de janeiro de 2023. 

 

GEOVANE VIEIRA 
CONTADOR CRC 4637 

Valença do Piauí-PI, 
consulplan.valenca@gmail.com 

 

Vimos através deste apresentar a Vossa Senhoria, o percentual de Aplicação 
, da Prefeitura Municipal de Pimenteiras. 

70% 

R$ 12.071.951,35 
R$ 8.450.365,95 
R$ 9.053.469,92 

R$ 603.103,97 

O índice satisfatório se dá pelo cumprimento da Portaria 67/2022 do MEC, que elevou 
em 33,24% o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública.  

o reajuste integral, o que acarretou 
no aumento significativo dos gastos com os docentes, entre salários e obrigações 

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta 
quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. 


