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Dispõe sobre: "Gratificação por Local de
Dif/cil Acesso, prevista no art. 502, 503 e
504 da Lei Complementar n 2 25112016,
de 04 de abril de 2016"

FAÇO SABER que a Câmara Munici7al aprovou e eu,
FRANCISCO DANIEL CELEGLJIM DE MORAIS, na qualidade de Prefeito do
Munic,io de Franco da Rocha, promulgo e sanciono a seguinte lei
complementar:
Art. 1 9 Fica concedida pelos dispositivos desta lei
complementar a Gratificação por Local de Difícil Acesso aos profissionais da
educação lotados nas Escolas Municipais de Educação Básica "Professora
Alekssandra Aparecida Siqueira da Silva', localizada no Jardim das Colinas e
"Palmiro Gaborim", no Mato Dentro.
.

§1 2 O servidor lotado em Unidade Escolar diversa das
ndicadas no caput, mas que ministre aulas também nestas receberão o valor da
gratificação proporcional às aulas atribuídas no (s) local (is) de difícil acesso.
§22 O servidor lotado nas Unidades Escolares indicadas no
caput, mas que ministre aulas em outras escolas receberão o valor da
gratificação proporcional às aulas atribuídas no (s) local (is) de difícil acesso.
Art. 2 2 O valor da gratificação será de 10% (dez por cento) do
salário-base do servidor que prestar serviços nas unidades escolares referidas
no art. 12.
Art. 32 A gratificação somente será devida enquanto o servidor
estiver em efetivo exercício nas Unidades Escolares referidas no art. 1,
deixando de ser paga, automaticamente, quando cessar este exercício, ou
durante os afastamentos.
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Art. 42 Na ocorrência de faltas e afastamentos o pagamento
da Gratificação por Local de Difícil Acesso será pago proporcionalmente aos dias
trabalhados.
Parágrafo único, O servidor lotado nas Unidades Escolares
descritas no artigo 12 não sofrerão descontos sobre as faltas e afastamentos
considerados como de efetivo exercício, previstos no art. 104 da Lei
Complementar n 2 251/2016, com exceção dos incisos 1, V, VI, VIII, IX, X, Xl, XII,
XIV, XV e XVI.
Art. 52 Caberá a Secretaria da Educação, através do setor
competente, a comunicação, ao departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal, do início e término do efetivo exercício do servidor nas
unidades de difícil acesso.
Art. 6 9 A gratificação por local de difícil acesso não se
incorporará, para qualquer efeito aos vencimentos ou salários dos servidores
beneficiados, não sendo considerado para incidência ou cálculo de qualquer
outra vantagem pecuniária e será suspenso durante os afastamentos legais.
Art. 72 As despesas resultantes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta de dotações próprias, suplementadas se
necessário.

Ó

Art. 8 2 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos pecuniários a partir de 01 de abril de 2017.
Prefeitura do Municiio de Franco da Rocha, 11 de abril de 2017
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Publicada na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura do
Municioio de Franco da Rocha e cópia afLvada no local de costume, na data supra.
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