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LEI N0 lS77 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

"Institui a gratificação de Produtividade e Desempenho
para valorização dos integrantes do quadro de magistério e
suporte pedagógico do ensino fundamental da Secretaria

Municipal de Educação".

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI
ARTIGO 1° - Fica instituída a Gratificação de Produtividade e

Desempenho aos profissionais do magistério e aos integrantes do
suporte pedagógico direto, aos quais são atribuídas as funções de
ministrar, planejar, orientar e administrar a educação
fundamental.

Parágrafo Único - A gratificação instituída no "caput" tem
por finalidade a valorização dos integrantes do quadro de
funcionários do ensino fundamental em atendimento aos preceitos
da Lei 9.424, de 24 de Dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FWNDEF.

ARTIGO 2° - A gratificação de produtividade e desempenh=o _
será concedida sempre que a remuneração paga aos profissionais
do ensino fundamental não atingir o limite de 60% (sessenta por
cento) dos repasses recebidos do FUNDEF.'

Parágrafo 1° - Os valores da gratificação de produtividade e
desempenho serão apurados pela diferença entre o gasto com a
folha de pagamento dos profissionais do ensino fundamental e o
limite obrigatório de 60% (sessenta por cento) e serão pagos
mensalmente.

Parágrafo 2° - Os valores concedidos pela gratificação de
produtividade e desempenho não serão incorporados e não
gerarão direitos à remuneração dos funcionários.

ARTIGO 3° - Para efeito de cálculo de apuração da
gratificação, serão considerados os seguintes requisitos, conforme
tabele constante do Anexo I:

I - Assiduidade;
11 - Pontualidade; I. _

v"~~\



•
•

,
Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
CNPJ 44.831.733/0001-43 Inscrição Estadual: Isenta

Ali.Washington iJJiz, 485 - Fone: (19)3642.1021 - Fax: 3642.1200 - CEP 13890.000 - Águas da Prata - S.P.

III - Progresso funcional - participação em cursos
e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo 10 -Para apuração do valor da gratificação de
cada profissional será utilizada a seguinte fórmula:

Valor apurado pelo art. 20, & 1°

Gratificação = ( Soma total dos pontos dos
Profissionais

) x Pontuação do
profissional

•

Paráarafo 20 - Para os professores temporários será
utilizada a fórmula prevista no Anexo I, letra "b" que calcula a
proporcionalidade do tempo de serviço prestado, sendo
considerado, no mínimo, um mês de contrato temporário.

ARTIGO 40 - Para avaliação dos requisitos citados no
Artigo 30, será nomeada uma comissão municipal com
representantes de:
a) 1 (um) representante indicado pelo Poder Legislativo;
b) 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura; -d1~
d) 1 (um) representante do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF;
e) 2 (dois) representante do Conselho Municipal de Educação;
f) 1 (um) representante da Associação de Pais e Mestres - APM.

Parágrafo Único - Os representantes deverão ser pessoas
idôneas e não possuir qualquer grau de parentesco ou afinidade
com o pessoal avaliado.

Das Disposições Transitórias e Finais

• ARTIGO 50 - Os valores decorrentes do saldo existente
entre a folha de pagamento dos profissionais do ensino
fundamental abrangidas pelo FUNDEFe o limite de 60% (sessenta
por cento), constituirão gratificação de produtividade e
desempenho de valores proporcionais ao número de auias e
suporte pedagógico e ao tempo de contrato de trabalho, no caso
de professores temporários.

Parágrafo Único - Serão considerados, para os professores
temporários, os contratos com no mínimo 30 dias de vigência.

ARTIGO 60 - As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão por conta dos recursos transferidos do Fundo de
Desenvolvimento e Valorização do Magistério - FUNDEF, tendo a
sua vioência enouanto vioorar a leoislacão relativa aos reoasses.
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ARTIGO 7' - Esta Lei entra em vigor na oata Oe sua
publicação.

ARTIGO 8° - Revogam-se as disposições em contrário e em
especial a Lei nO1495 de 30 de outubro de 2001.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, aos trinta dias do m~'sd d~ de dois mil e dois.

/, .. ' .
Jair,valen e Ferna
v-efeito Municip
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ANEXO I

Critério para Avaliação e Proporcionalidade

•

I -Critério: Assiduidade Pontos
Somente Faltas abonadas 34
Até uma falta iustificada 17

Até duas faltas .ustificadas 10
Até três faltas iustificadas ou mais O

II Critério: Pontualidade Pontos
Sem atraso no horário de trabalho 33

Até um atraso no horário de trabalho 17
Até dois atrasos no horário de trabalho 10

Três ou mais atrasos no horário de trabalho O
III - Critério: Proaresso Funcional Pontos

Partici 'acão em 100% dos cursos ou eventos da SEMEC 33
Particinar:ão de 50 a 99% dos cursos ou eventos da SEMEC 17
Partici acão de 25 a 49% dos cursos ou eventos da SEMEC 10
Participação em até 24% dos cursos ou eventos da SEM EC 5

Nenhum curso ou evento da sEMEC O

A) - PROPORCIONALIDADE

Pontua cão obtida
18

Carga horária
X semanal do

funcionário
= Pontuação I

•
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b) - Professores
Temporários

Pontuacão I
N° meses letivos

X
N° de meses
do contrato
Temporário

Pontuação Final
do temporário
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