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Autoriza o Município a conceder, em caráter 
emergencial e excepcional, o adiantamento de parte 
da remuneração dos Professores eventuais 
contratados nos termos da Lei Complementar n. 187, 
de 2 de julho de 1999. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR: 

Art. 1º  Fica o Município autorizado a conceder, em caráter emergencial e 
excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos professores eventuais contratados 
nos termos da Lei Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999, e com fundamento na Lei 
Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, por conta da paralisação das escolas para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus – COVID-19. 

Art. 2º  O adiantamento autorizado por esta Lei Complementar será pago na data de 
30 de abril de 2020 e terá como base o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das 
horas aulas de 2020, cujo calculo deverá considerar o mês de fevereiro ou março do ano 
corrente. 

Parágrafo único.  Poderão incidir sobre o valor da remuneração os descontos legais 
pertinentes. 

Art. 3º  Os professores que fizerem jus ao benefício deverão compensar os valores 
antecipados por meio do cumprimento obrigatório de horas aulas, no retorno das atividades 
escolares, sob pena de incorrerem nas penalidades previstas na Lei Complementar n. 56, de 
24 de julho de 1992, bem como de ficarem impossibilitados de participar de nova seleção para 
investidura em cargo público do Município pelo prazo de dois anos. 

Art. 4º  Fica assegurado ao Município o direito de descontar a remuneração 
correspondente às horas não cumpridas, nos termos do § 2º art. 12 da Lei Complementar n. 
187, de 1999. 

Parágrafo único.  Não sendo possível a aplicação do disposto no “caput” deste artigo, 
o Município poderá utilizar de todos os meios legais cabíveis para o ressarcimento ao erário 
público. 

Art. 5º  As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por 
conta das dotações orçamentárias n. 40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.261000, 
40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000, 
40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000, 40.20.3.1. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390038003300340035003A00540052004100
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90.04.12.367.0003.2.061.02.261000, 40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.220000, 40.10.3. 
1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000 e 40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000. 

Art. 6º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário “Mário Scholz”, 16 de abril de 2020. 

 
 
 
 

Ver. Robertinho da Padaria 
Presidente 
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