
LEI Nº 473, DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO 

DE BOLSAS DE ESTUDOS A PROFESSORES 

MUNICIPAIS, AUTORIZA A ABERTURA DE 

CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1
o
. Esta Lei estabelece regras a serem observadas para a concessão de bolsas de estudos 

aos servidores do magistério público municipal. 

Art. 2º. O professor concursado, no efetivo exercício do magistério na rede municipal de 

ensino, poderá pleitear bolsa de estudos para sua qualificação profissional, observados, no mínimo, 

os seguintes requisitos: 

I – tratar-se de professor concursado e estar no efetivo exercício do magistério, da rede 

municipal de ensino; 

II – estar matriculado em estabelecimento de ensino superior, nos cursos de Licenciatura 

Plena ou Pedagogia; 

III – restar tempo igual ou superior a dez (10) anos para a aposentadoria por tempo de 

serviço; 

IV – não possuir outro curso de nível superior. 

Art. 3º. As bolsas de estudos serão solicitadas à Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo único – A concessão de bolsas de estudo, de que trata esta Lei, dependerá de 

parecer favorável do Conselho Municipal de Educação.  

Art. 4
o
. A bolsa de estudos só será concedida ao candidato que apresentar termo de 

compromisso de permanência no magistério por prazo igual ao do gozo do benefício, não podendo 

ser inferior a cinco (05) anos. 

Parágrafo único - Após a concessão das bolsas de estudos aos servidores do magistério 

público municipal, deverá a Secretaria Municipal de Educação enviar à Casa Legislativa a relação 

dos beneficiados. 

Art. 5
o
. A desistência do curso de que tenha sido beneficiado, assim como o não 

cumprimento do disposto no artigo anterior, obriga o beneficiário a restituir os valores corrigidos 

monetariamente, pagos a título de bolsa de estudos. 

Art. 6º. O candidato só poderá pleitear nova bolsa, uma vez comprovado índice de aprovação 

satisfatório. 

Parágrafo único – Não será concedida nova bolsa de estudos para candidato repetente no 

período contemplado imediatamente anterior. 

Art. 7º. O valor da bolsa, de que trata esta Lei, será de igual percentual por cadeira. 
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Parágrafo único – O valor das bolsas será pago à instituição de ensino, em favor do 

candidato, mediante apresentação de DOC na Secretaria da Fazenda. 

Art. 8
o
. Os recursos financeiros para o atendimento das disposições da presente Lei, correrão 

à conta do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental, na seguinte 

classificação: 

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

05.03 – ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS DO FUNDEF 

2.034 – Cursos de Treinamento e Qualificação de Professores 

3.1.3.2 – Outros Serviços e Encargos 

Art. 9º. Para o atendimento das despesas decorrentes desta Lei, no exercício de 2001, fica o 

Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no montante de doze mil reais 

(12.000,00), sob a seguinte classificação: 

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

05.03 – ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS DO FUNDEF 

2.034 – Cursos de Treinamento e Qualificação de Professores 

3.1.3.2 – Outros Serviços e Encargos.....................................................................R$ 12.000,00 

Art. 10
o
. Servirá de recurso para cobertura do crédito autorizado no art. anterior, igual valor 

proveniente da Reserva de Contingência, sob a seguinte classificação: 

10.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

10.01 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

1.990 – Reserva de Contingência 

9.0.0.0.00.00.00 – Reserva de Contingência ........................................................ R$ 12.000,00 

Art. 11. A presente Lei será regulamentada, por Decreto Executivo, para o estabelecimento 

de outros critérios, se necessários, à sua boa aplicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 19 de outubro de 2001. 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

Maria do Carmo Webber Silveira Alba 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 
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Vânia Rúbia Knobeloch dos Santos 

Sec. Mun. da Saúde e Bem Estar Social 

 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Ind., Com., e Turismo 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 


