
LEI Nº 1.271, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BOLSA DE 
ESTUDOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS,  E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Renato Raupp Ribeiro, 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. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Bolsa de Estudos 
aos Professores Municipais Concursados, nos termos da presente Lei. 

Art.  2º. O  Professor  Concursado,  da  Rede  Municipal  de  Ensino,  em 
exercício de suas funções nas escolas municipais, poderá requerer bolsa de 
estudos  destinada  à  sua  qualificação profissional,  observados  os  seguintes 
critérios:

I- Estar matriculado em Estabelecimento de Ensino Superior, nos cursos 
de Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II- Não possuir outro curso de nível superior;

III-Restar  tempo  igual  ou  superior  a  10  (dez)  anos  para  a  sua 
aposentadoria por tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino;

IV-O  curso  de  Licenciatura  para  o  qual  solicita  a  bolsa  deve  estar 
relacionado  com a  área  em que  atua  ou  com as  matérias  oferecidas  pelo 
Sistema  de  Ensino  da  Rede,  para  que  o  Professor  possa   suprir  as 
necessidades da mesma.

Art. 3º. A bolsa de estudos será concedida ao Professor que apresentar 
termo de compromisso de permanência no magistério municipal,  pelo prazo 
igual ao gozo do benefício, não podendo ser inferior a 05 (cinco) anos.

Parágrafo Único - O Professor que se desligar do quadro do magistério 
antes do prazo contido no termo por ele assinado, ou desistir do curso em que 
está matriculado,  deverá efetuar a devolução integral  dos valores corrigidos 
monetariamente desde a data do reembolso.

Art.  4º. O  requerimento  de  concessão  da  bolsa  de  estudos  deverá 
obedecer aos seguintes prazos:

I- Para  os  Professores  matriculados  no  primeiro  semestre  do  ano, 
deverão fazê-lo, impreterivelmente, até o último dia útil do mês de março;

II- Para  os  Professores  matriculados  no  segundo  semestre  do  ano, 
deverão fazê-lo , impreterivelmente, até o último dia útil do mês de agosto.

Parágrafo único. Não serão concedidas bolsas requeridas após o prazo 
estipulado neste artigo.
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Art. 5º. O Professor que esteja ou tenha usufruído desta bolsa de estudos 
deverá, para pleitear nova bolsa comprovar aprovação em todas as cadeiras 
matriculadas no semestre anterior.

Parágrafo único- Não será concedida bolsa de estudos para Professores 
reprovados no semestre imediatamente anterior.

Art. 6º. O valor da Bolsa de Estudos de que trata esta Lei, será de valor 
equivalente a (01) uma cadeira e/ou módulo cobrado pelo estabelecimento de 
ensino correspondente a até 25 (vinte e cinco) URT”s.

 Art.  7º. As  bolsas  de  estudos  deverão  ser  solicitadas  diretamente  à 
Secretaria Municipal de Educação, através de formalização de requerimento 
individual, o qual deverá conter as seguintes informações e documentos:

I- Nome completo do requerente;

II- Local onde exerce as funções de professor municipal;

III-Nome  da  instituição  de  ensino  superior  em  que  o  requerente  está 
matriculado e respectivo comprovante de matrícula;

IV-Quantidade  de  cadeira/módulo  que  está  matriculado,  bem  como 
identificação das mesmas;

V- Documento fornecido pela instituição de ensino que demonstre o valor 
da cadeira/módulo para o semestre;

VI-Comprovante de pagamento do valor de 01(uma) cadeira/módulo, para 
viabilizar o reembolso.

Parágrafo  Único  -  Os  documentos  deverão  ser  apresentados  em 
originais,  por  qualquer  processo  de  fotocópia  devidamente  autenticado,  ou 
cópia juntamente com original para conferência.

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Educação é a responsável pela análise 
da documentação, que:

I - Em caso de indeferimento informará os motivos, concedendo o prazo de 
05 (cinco) dias para regularização e/ou complementação das informações;

II - Em caso de deferimento, encaminhará os requerimentos ao Setor de 
Protocolo  para  abertura  do  expediente,  e  após  serão  enviados  ao  Prefeito 
Municipal.

Art. 9º. O Prefeito Municipal remeterá o processo ao Secretário Municipal 
da  Fazenda,  com determinação  para  pagamento,  dentro  da  disponibilidade 
financeira do Município.

Parágrafo  Único  - Entendendo  pela  falta  de  condições  para  o 
prosseguimento,  o  Prefeito  Municipal  devolverá  o  Processo  à  Secretaria 
Municipal  de  Educação  para  esclarecimentos  e/ou  complementações 
necessárias.
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Art.  10. A  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  deverá  incluir  o  valor  do 
reembolso na programação de despesas do Município, efetuando o repasse 
até o final do semestre letivo.

Art.  11. O  Professor  receberá  o  reembolso,  pessoalmente,  mediante 
comparecimento na tesouraria da Prefeitura. 

Art.  12. A presente Lei  poderá ser regulamentada por  Decreto no que 
couber

Art.  13. Excepcionalmente  neste  semestre  letivo  poderá  o  Professor 
requerer a Bolsa de Estudos fora do prazo estipulado no Inciso II do Artigo 4º 
desta Lei.

Art. 14. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
do Orçamento Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 06 de outubro de 2010.

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

           
               Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


