ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUN ICIPAL DE TAUÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 0416001/2019, de 16 de Abril de 2019.

Dispõe sobre o auxilio deslocamento dos
profissionais do mag istério, na forma que
indica e adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 102, § 5º, incisos Ili e V, da Lei Orgânica do Município de Tauá, assim como as
disposições da Lei Municipal nº 1558, de 27 de maio de 2008, e demais legislação aplicável á
espécie,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam instituídas as normas gerais e os procedimentos aplicáveis
auxílio-descolamento previsto na Lei Municipal nº 1558, de 27/05/2008.
Art. 2º - Para efeitos deste decreto, o "d ifícil acesso" se reveste de situação
trans itória capaz de dificultar o normal acesso a unidade escolar em período
letivo, não se confundindo com a simples distância entre a residência do
profissional do magistério e a unidade escolar.

§ 1º - Caracteriza "d ifícil acesso":
O percurso diário em via pública com manifesta erosão, tais como buracos,
valas e corrugações e trecho de deslocamento residência-escola superior a
20km (vinte quilômetros) diários.
1-

li - A alteração de trecho normal de deslocamento residência-escola
acarretando em percurso superior a 20 km (vinte quilômetros) diários, em
decorrência de enchentes ou outro fenôme no da natureza ou ainda força maior,
que impeça ou dificulte demasiadamente o profissional do magistério de
percorrer o trecho de normal acesso até a unidade escolar.
Art. 3º - Fica estabelecido o valor de R$ 5,00 (cinco reais) para cada 35 km
(trinta e ci nco quilômetros) de percurso de deslocamento residência-escola e
escola-residência , a títu lo de auxílio deslocamento previsto na Lei Municipal nº
1558, de 27/05/2008 e neste decreto.

§ 1º - O auxílio deslocamento será pago de acordo com o valor de referência
apurado no mês imediatamente anterior.
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§ 2º - O cálculo do auxílio deslocamento será realizado em função da distância
entre a residência do profissional do magistério e a unidade escolar,
contemplando-se um único percurso diário de ida e volta, multiplicado pelo
numero de dias letivos do mês e dividido por 35 (trinta e cinco) .
a)
b)
c)

Distância residência-unidade escolar + Distância unidade escolar-residência = percurso diário
(Percurso diário x dias letivos do mês)+ 35 = Valor de referência
Valor de referência x R$ 5,00 = auxílio deslocamento mensal

§ 3º - Havendo fração de quilometro no cálculo do percurso diário, este será
arredondado para maior.
Art. 4º - Não será devido auxílio deslocamento ao profissional do magistério
em regime de contratação temporária , salvo cláusula expressa no edital de
seleção ou no contrato de trabalho.
Art. 5º - O pedido de auxílio deslocamento deverá ser formulado junto à
secretaria de educação do município.

§ 1º - O pedido deverá ser instruído com:
a) Comprovante de endereço do profissional do magistério;
b) Comprovante de lotação junto à unidade escolar na qual trabalha ou
documento equivalente;
c) Cópia do documento do veículo em nome do servidor utilizado para
deslocamento, quando for o caso;
d) Narrativa esclarecendo a distância percorrida em quilômetros e o
percurso realizado , no trecho residência-unidade escolar, bem como a
circunstância caracterizadora do difícil acesso.
Art. 6º - Compete à secretaria de educação do município, ratificar a distância
entre a residência do profissional do magistério e a unidade escolar de lotação.

§ 1º - Para os casos em que se constate divergência superior a 20% (vinte por
cento) entre a distância informada e a distância constatada , deverá ser aberto
procedimento administrativo disciplinar para apurar conduta proibida tip ificada
no art. 130, inciso IX, da Lei Municipal nº 791/93.
§ 2º - O prazo para análise e conclusão do pedido de auxílio deslocamento
deverá ser de até 60 (sessenta) dias.
Art. 7º - As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de dotação

orçamentária própria, suplementadas se necessário.
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Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

uá, em 16 de abril de 2019.

