
DECRETO Nº 2117/19 DE 12 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta a Concessão do Auxílio para Qualificação de
Servidores Públicos Municipais, de acordo com o artigo 17, V, combinado
com o art. 136, V, da Lei Orgânica do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO, no uso da
competência privativa que lhe confere o art. 65, V, DA Lei Orgânica Município,
DECRETA:

Art. 1º O Auxílio Escolar para matrícula e mensalidade dos cursos de
especialização, graduação e/ou pós-graduação, oferecidos pelo Município de Vila
Lângaro, desde que comprovado estar o curso inscrito e aprovado pelo MEC,
exceto aqueles realizados a distância e ou de forma virtual, será concedido aos
servidores efetivos municipais, ativos, dentro das condições estabelecidas neste
Decreto:

§ 1º Os cursos referidos no caput serão àqueles destinados a serem dentro da
formação das atividades inerentes ao cargos ou de utilidade das atividades
desenvolvidas no âmbito dos serviços públicos, prestados à comunidade em geral;
§ 2º Os cursos serão definidos pela Administração Municipal, podendo contemplar
um ou mais servidores, mediante solicitação dos Secretários Municipais e prévia
concordância dos servidores interessados;  

§ 3º O Auxílio Escolar será limitado, a um curso por servidor, sem exceção e, não
será concedido àqueles que já possuam curso superior completo pago pelo
município;

§ 4º Os servidores que iniciaram curso superior com auxílio do Município e não
concluíram no período normal, ou não obtiverem desempenho acadêmico
considerável e adequado, somente poderão dar continuidade com o auxílio
escolar, ou requerer novo benefício após restituição total aos cofres municipais,
das parcelas recebidas, tendo como valor de referência à restituição, o valor do
crédito das disciplinas cursadas atualizado pelo valor atual.

§ 5º Excluem-se do disposto no § 2º deste artigo, os servidores que, no semestre,
afastaram-se em virtude de tratamento de saúde e/ou licença maternidade.

§ 6º A restituição, nos casos previstos no Art. 4º, por parte do beneficiado,  poderá
ser parcelada mediante desconto em folha de pagamento até o limite de 10 (dez)
parcelas.

§ 7º Em nenhuma hipótese o servidor poderá frequentar durante a jornada
habitual de trabalho, ficando, contudo, o direito de obter compensação de horário
no período em que estiver efetuando o curso, mediante controle efetuado pela
Secretaria em que o servidor estiver lotado, com o aval do respectivo Secretário



Municipal.

Art. 2º Os curso deverão atender o interesse público, ficando o servidor
obrigado a aplicar as técnicas e conhecimentos para atender programas e
atividades municipais, sem direito a acréscimos na remuneração prevista na
legislação vigente.

Art. 3º Para a realização dos cursos previstos neste Decreto, serão
utilizados recursos provenientes de repasses da União ou Estado do Rio Grande
do Sul, específicos para atender Programas Municipais.

Art. 4º Perderá o direito ao Auxílio Escolar o beneficiário que:

I - desistir ou reprovar em qualquer disciplina ou, não concluir o curso no período
normal, considerando as regras neste Decreto, bem como aquele que, em virtude
de solicitação de transferência de curso ou de instituição de ensino, não aproveitar
qualquer disciplina já cursada, salvo se ocorrer o ressarcimento dos valores
despendidos pelo Município.

II - omitir informação, apresentar declaração ou documento falso, usar de má-fé ou
qualquer outro meio fraudulento que venha a ter relevância na concessão do
auxílio;

III - for submetido a qualquer das penalidades disciplinares constantes no art. 141,
incisos II, III, IV e V, da Lei Municipal nº 1012/18, de 11.12. 2018, no decorrer do
curso.

§ 1º O servidor que praticar qualquer das ações previstas nos incisos I e II deste
artigo, além de perder o auxílio, deverá restituir aos cofres do Município todas as
parcelas porventura recebidas, tendo como valor de referência à restituição, o
valor do crédito das disciplinas na data em que foi penalizado com a perda do
benefício.

§ 2º Não fará jus a novo auxílio o servidor que infringir qualquer um dos incisos
referidos nos termos deste artigo.

Art. 5º A continuidade da concessão do auxílio escolar condicionar-se-á
à apresentação, por parte do beneficiário, ao Secretário Municipal, do
comprovante mensal de frequência acadêmica fornecido pela Instituição de Ensino
na qual estiver matriculado, onde constem as disciplinas cursadas no período
findo, bem como o conceito obtido nas referidas disciplinas, quando de seu
término.

Art. 6º Os casos omissos serão apresentados ao Secretário Municipal a
que está vinculado o servidor, o qual, juntamente com os Secretários de
Administração e Fazenda, apreciarão os fatos, os quais terão estrita observância a
ocorrência de fatos supervenientes devidamente comprovados.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
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