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Lei N.o 1389, de 06 de novembro de 2009. 

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 53 
DA LEI COMPLEMENTAR 00112007 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - O Executivo Municipal concederá aos servidores da rede 
municipal de ensino, integrantes do Quadro do Magistério do Ensino Infantil e Fundamental, de 
acordo com os cargos respectivos de cada um e do enquadramento individual, nos termos das 
disposições desta lei, "CONCESSÃO DE BÔNUS EDUCACIONAL"; pelo exercício da 
atividade junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

Artigo 2° - A Concessão do Bônus Educacional a que refere o artigo I ° desta 
lei, será concedido somente aos profissionais integrantes do Quadro do Magistério do Departamento 
Municipal de Educação, exclusivamente, aos que atuam no Ensino Infantil e Fundamental de 1a a 4a 

séries, desde que o servidor conte com 200 dias ou mais de efetivo exercício consecutivos ou não 
durante o ano letivo e abrangerá: 

I - Professor de Educação Infantil; 

II - Professor de Educação Básica - I - PEB - I - Ensino Fundamental; 

III- Professor de Educação Básica I Educação de Jovens e Adultos- EJA; 

IV-Professor de Educação Básica II - PEB II - Ensino Especial; 

V - Professor de Educação Básica II PEB II - Educação Física; 

VI - Professor Coordenador Pedagógico; 

VII - Diretor de Escola. 


Artigo 3° - O valor do Bônus Educacional, a ser concedido aos servidores do 
quadro do Magistério da Rede Municipal de Ensino será variável, e dependerá do montante dos 
recursos destinados aos 60 (sessenta por cento) da Conta FUNDEB. 

Parágrafo Único - O Bônus Educacional será concedido anualmente aos 
servidores do Quadro do Magistério que atuam no ensino infantil e fundamental, sempre que no 
fechamento do exercício financeiro houver resíduo na conta FUNDEB; considerando a posição da 
conta no exercício; já deduzido os valores do 13° Salário e um Terço Constitucional de Férias. 

Artigo 4° - O valor da hora aula-bônus será obtido pela divisão do valor do 
recurso financeiro autorizado, pela soma do número de horas aulas de todos os servidores que a ele 
tiver direito, registrado no período de apuração. 

Artigo 5° - O valor do Bônus Educacional corresponderá ao valor da hora 
aula-bônus e será concedido ao servidor do corpo docente da Rede Municipal de Ensino que 
apresentar a seguinte freqüência no ano letivo de referência, considerando para apuração o período 
de 01102 à 30111. 

I- 100% (cem por cento) do valor da hora aula-bônus, caso não haja 
registro de nenhuma falta; 
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II- 90% (noventa por cento) da hora aula-bônus, caso haja registro de 
01 (uma) a 02 (duas) faltas; 

III- 80% (oitenta por cento) da hora aula-bônus, caso haja registro de 03 
(três) a 04 (quatro) faltas; 

IV- 70% (setenta por cento) da hora aula-bônus, caso haja registro de 05 
(cinco) a 06 (seis) faltas; 

V- 50% (cinqüenta por cento) da hora aula-bônus, caso haja registro de 07 
(sete) a 10 (dez) faltas; 

VI- 25% (vinte e cinco por cento) da hora aula-bônus, caso haja registro de 11 
(onze) a 20 (vinte) faltas. 

VII- 10% (dez por cento) da hora aula-bônus, caso haja registro de 21 (vinte e 
uma) a 30 (trinta) faltas. 

Parágrafo Único - não será considerado para os fins desse artigo: licença 
gestante, férias, gala, nojo, licença profilática, serviço obrigatório por lei, doação de sangue, 
acidente de trabalho e abonadas. 
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Artigo 6° - Perderá o direito ao "Bônus Educacional" o servidor que incorrer 
em 31 (trinta e uma) ou mais faltas no ano letivo por qualquer espécie de afastamento do exercício 
de suas atribuições, exceto em caso de: 

I Acidente de trabalho; 

II- Licença Gestante, Licença Profilática, Serviço Obrigatório por Lei, Nojo, 

III- Férias, Doação de Sangue, Gala e Abonadas. 


Parágrafo Único - O acidente de trabalho de que trata o item "I", deverá ser 
atestado pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho do Município e reconhecido pelo 
Departamento de Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. 

Artigo 7° - O valor do Bônus não se incorpora ao vencimento ou salário do 
servidor beneficiado para qualquer efeito, nem será considerado para cálculo de qualquer vantagem 
pecuniária. 

Artigo 8° - O rateio residual será procedido entre os servidores com direito ao 
prêmio, proporcionalmente em horas-aulas ministradas durante o ano letivo, deduzidos os descontos 

.~ decorrentes das faltas e ou afastamentos na forma definida por esta lei. 
Artigo 9° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário em especial a Lei nO 1329 de 08 de dezembro de 2009. 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, Z0-6. de novembro de 2009. 
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da Silva Lulio 
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Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
'~TASUPRA. 
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