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GABINETE DO PREFE!TO

Decreto Municipal nO OOl/2022

Dom Eliseu, 06 dejaneiro de 2022

Regulamenta o artigo 7O, da Lei Municipal n.O 504, de

lO de dezembro de 2021, que disp6e sobre a concess為o

da Gra舶ca9訊o Especial aos servidores de apoio da

educa9fo b各sica da rede municipal de ensino.

O Prefeito do Municipio de Dom剛iseu? Hstado do Par盃) GERSILON S皿VA DA GAMA’

no uso de §uaS atribuic6es conferidas pela Constitui碑O Federal e ao que disposto no art.

83) inciso I) da Lei Organica do Municipio.

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Federal n.O 14.276伍021, de 27 de dezembro de 2021,

que alterou aLei do FUNDEB qei Federal nO 14. 1 13, de 25 de dezembro de 2020) e darnovadefini9蚤O

dos pr鎚ssionals da edrca辞O basica, que regulamentou o Fundo de Manuten9肴O e DesenvoIvimento

da Educa辞o Basica e de Valorizac肴o dos Profissionais da Educa辞o - FUNDEB, de natureza

COntal)il;

CONSIDERANDO que os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementa誇O

da Uni脅o, Ser肴O utilizados pelos Estados, Pelo Distrito Federal e pelos Municipios, nO eXerCicio

financeiro em que lhes forem creditados, em a96es consideradas de manuten9肴O e de

desenvoIvimento do ensino para a educa9肴O basica ptolica, COnfome disposto no art. 70 da Lei

nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

CONSIDERANDO que at6 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos,

inclusive relativos froomplementa9為O da Uni急o, nOS temOS do § 2O do art. 16 desta Lei (Lei Federal

nO 14・113, de 25 de dezembro de 2020), POderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do

exercicio imediatamente subsequente;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta9fb da Lei Municipal n.0 504, de lO de

dezembro de 2021, que autOriza a concessao da Gra舶ca荷o Especial aos servidores de apoio da

educa鈎O’eSPeCificamente, merendeira, agente de vigil会ncia, Servente e mOtOrista, em Carater

excepcional’nO anO de 2021 e ao que estabelece a Lei Federal n.O 14.276伍021, de 27 de

dezembro de 2021, que alterou aLei do FUNDEB qei Federal n。 14.113, de 25 de dezembro de

2020) dando novA defini9肴O dos profissionais da educacao b各sica;

RESOLVE :

Art. 1O - Conceder Gratifica9aO Especial aos∴Servidores de apoio da educa9肴O basica,

especificamente, merendeira, agente de vigilancia, Servente e mOtOrista, de que trata o art. 7O e

SS, do Capitulo II, da Lei Municipal n.O 504/2O2l) com utiliza9為O dos recursos creditados no

exercicio financeiro relativos ao exercicio fiscal de 2021.
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Poder為o receber a Gratifica9aO Especial os servidores de apoio da educa9肴O que tiverem

exercido atividade ou estado em condi9肴O de disponibilidade de foma ininterrupta durante o

periodo pandemico de = de mar9O de 2020 at6 a data da publica9fb da Lei Municipal nO
504/202l, de lO de dezembro de 202l.

§1O. N肴o fazem jus a Gratifica辞O Especial os servidores de apoio da educa確O bdsica que foram

exonerados, demitidos ou aposentados antes da vigencia da Lei Municipal nO 504/2021, de lO de

dezembro de 2021, bem como, aqueles que estiverem em licen9a n肴O remunerada.

§2O. Considera-Se interrup辞O, a reSCis為o do termo que e§tabeleceu o vinculo administrativo,

independentemente do interregno temporal entre un temo e outro.

§3O. N肴o considera-Se interrup9aO, O afastamento do servi9O Para fins de tratamento de satde ou

acompanhamento de familiares acometido pelo novo coronavirus.

§4O. Poder肴o, ainda, reCeber a Gratifica辞o Especial os servidores de apoio da educac急o bdsica,

que atendam aos crit6rios estabelecidos pela Lei Federal n.0 14・276/2021, de 27 de dezembro de

2021, que alterou oinciso H, do artigo 26 daLei do FUNDEB, LeiFederal nO 14. 1 13, de 25 de dezembro

de 2020 e Lei Municipal n.O 504/2021, de lO de dezembro de 2021, e aO a正go 2O deste Decreto,

desde que atendidos os seguintes crit6rios:

I - gOZO de licen9a geStante;

II - gOZO de licenea remunerada.

Art. 3O - O periodo a ser considerado para o cumprimento do disposto na Lei Municipal n.O

504/2021, Sera O eStabelecido no artigo 20 deste Decreto.

Art. 4O - O valor global destinado ao pagamento da Gratifica9fo Especial aos servidores de apoIO

da educa9奮O basica, eSPeCificado no artigo IO deste Decreto, Sera de R$ 370.500,00 (Trezentos e

Setenta mil e quinhentos reais).

Par細rafo血ico・ O pagamento da Gratificac肴o Especial serirealizado em forma de parcela

血ica, at6 a data do dia O7 dejaneiro de 2022.

Art. 5O - O valor da Gratifica9aO Especial paga aos servidores de apoio da educa9肴O basica ser各

de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)

Art. 6O - A distribui9肴O dos valores destinados ao pagamento da Gratifica9急O Especial aos

Servidores de apoio da educa辞O basica sera calculada de forma linear, Sem distin鐘o de valores,

COnfome disposto no artigo anterior e na forma do artigo 70 da Lei Municipal no 504/2021.

Art. 7O - Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica確O, revOgando-Se a demais

disposic6es em contrdrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Para, 06 de janeiro de 2022.

LON SILVA DA GAMA

Prefeito Municipal
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