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DECRETO Nº. 075  /2021 
 
 

 
 
“Dispõe sobre regulamentação de ajuda 
de custo aos Professores da Rede 
Pública de Ensino do Município de Vale 
de São Domingos e da ouras 
providências”. 

 
 

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito de Vale de São Domingos, Estado de Mato 

Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 

CONSIDERANDO a redação do Artigo 54 Parágrafo Único da Lei 275/2010. 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica estabelecida como medida oficial, considerando o percurso de ida e volta, a 

distância entre a sede da Secretaria Municipal de Educação e as Escola Municipais: 

 13,6 km até a Escola Carlos Drummond de Andrade- Máquina Queimada. 

  50,8 km até a Escola Padre Nazareno Lanciotti - Adrianópolis. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido o valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por quilômetro 

percorrido o valor da ajuda de custo paga aos Professores da Rede Pública de Ensino do 

Município de Vale de São Domingos 

Parágrafo Único – O total de quilômetros será calculado de acordo com o horário de 

aulas de cada profissional. 

  Art.3º - O valor da ajuda de custo será pago mediante relatório de frequência emitido pela 

Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 4º - O valor será pago mensalmente na folha de pagamento, não incidindo quaisquer 

tributos ou impostos, bem como não será computada para efeitos dos limites constitucionais 
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remuneratórios, não consistindo também em valor de aplicação para base de cálculo de gasto 

com pessoal, sendo atribuído aos profissionais como receita não tributaria para efeitos de imposto 

de renda. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito de Vale de São Domingos-MT, em 02 de setembro de 2021 

 

 

 

 
GERALDO MARTINS DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 


