
Requerimento para SEDPREV(  modelo para solicitar o valor a menos 

descontado da seduc) adpatar conforme seu caso 20h ou 40h  

                      

               Eu, ____________________________________ , 

CPF____________________ matricula: ___________, professor da SEDUC-PI, venho 

por meio deste solicitar ao setor  da folha de pagamento a devolução do desconto 

indevido do imposto de renda pessoa física sobre os 4.000 ( Quatro mil Reais), valor 

de  valore pago conforme  a lei Nº: 7.704 de 23 de dezembro de 2021 que concede 

abono FUNDEB e o Decreto Nº 20.445 de 29,  de dezembro de 2021 que regulamenta 

no artigo 3º o seguintes valores a serem pagos:  professor 40h o valor de 4.000 ( 

Quatro mil Reais) e professor 20h o valor de 2.000 ( dois mil reais) . Motivo pelo 

qual solicito a devolução do valor de R$: 539,83 ( quinhentos e trinta e nove reais e 

oitenta e três centavos).  

Teresina, 03/01/2022. 

Cálculos corretos conforme a tabela do imposto de renda vigente  LEI Nº 13.149 

DE 21/07/2015 

Cálculo do IRPF sobre o abono do Fundef: 

1-40 horas:  R$ 4.000 

 40 horas:  R$ 4.000x 22,5% = 900 

900-636,13= 263,87 que é o abatimento da faixa salarial = 263,87 

Será descontado 

4.000-263,87 =R$ 3.763,13 será o valor a liquido a receber com o desconto do IRPF. 

 

Valor correto a receber  após dedução correta do IRPF  R$: 3.763,13 ( três mil 

setecentos e sessenta e três reais e treze centavos ) 

 

Valor recebido R$: 3.223,30 ( três mil duzentos e vinte e três reais e trinta centavos )  

Diferença  

3.763,13-3.223,30= 539,83 

Valor a ser devolvido de diferença do IRPF 

R$: 539,83 ( Quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos)  

Planilha atua da receita federal para calculo do imposto de renda conforme lei LEI Nº 

13.149 DE 21/07/2015 

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 



De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

 

Documentos em anexo  

Contra cheque do Rateio do FUNDEB 

RG e CPF 

Comprovante de Residência  

Decreto Nº 20.445 de 29,  de dezembro de 2021( regulamenta o rateio do FUNDEB) 

LEI Nº 13.149 DE 21/07/2015 

 

________________________________________ 

Nome  


