
sãos
EX)o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNAfee DECRETO Nº 14.630, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021

Regulamenta a CONCESSÃO DE
LICENÇA COM VENCIMENTOS e
respectiva gratificação, aos docentes da
Rede Pública Municipal de Ensino para
frequentar cursos de Pós-Graduação
“stricto sensu” no país e no exterior e, dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 66, incisos VII e XII, da Lei Orgânica do Município de Itabuna — LOM! e,
ainda, amparado nos arts. 21 e 22, da Lei Municipal nº 1.913, de 15 de outubro de 2003 —

Plano de Cargos, Empregos Públicos, Carreira e Remuneração do Quadro dos Profissionais

da Educação deste Município,

DECRETA:

Art. 1º - O professor, ocupante de cargo efetivo da administração municipal,

poderá afastar-se do exercício do cargo, com remuneração integral, para frequentar
cursos de pós-graduação “stricto sensu” no Brasil e no exterior, a critério da

Administração Pública Municipal

Art. 2º - Entende-se por pós-graduação “stricto sensu” as seguintes
modalidades, autorizadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC

| — mestrado: curso de pós-graduação (stricto sensu) que exige do candidato
pelo menos 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas, aprovação ou proficiência em

exame de língua estrangeira e aprovação de dissertação de mestrado perante uma
banca examinadora. O curso de mestrado tem um prazo máximo de 2 (dois) anos;

11 — doutorado: curso (stricto sensu) que exige pelo menos 48 (quarenta e

oito) créditos em disciplinas, aprovação ou proficiência em exame de língua

estrangeira, aprovação de tese de doutorado perante banca examinadora. O curso
de doutorado tem um prazo máximo de 4 (quatro) anos;

Art. 3º - O afastamento do exercício efetivo, com remuneração, para
frequentar cursos em nível de pós-graduação, na área de educação e com temas de

interesse da Municipalidade, poderá ser concedido considerando-se o limite anual de
2% (dois) por cento do número de profissionais afastados sob o total de profissionais
do quadro do magistério, na ativa. «
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e. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNAoArt. 4º - O servidor efetivo que cursar Pós-Graduação "stricto sensu”
independente da área, ainda que não tenha gozado de licença com vencimento
durante o curso, terá direito a gratificação garantida

Art. 5º - O afastamento integral do exercício efetivo, com remuneração, para
frequentar curso em nível de pós-graduação somente será deferido se a carga
horária das aulas presenciais do curso for prestado simultaneamente com o

exercício do cargo do servidor, o que deverá ser apurado através de documentação
expedida pela Instituição de ensino competente.

Art. 6º - O Município trabalhará para elevação do perfil de qualificação dos
seus profissionais do magistério, incentivando e apoiando o acesso à formação em
nível superior em cursos de licenciatura plena àqueles habilitados em nível médio,
através da interação com agências formadoras para implementação de programas
que estimulem a formação de seus profissionais, em nível superior.

Art. 7º - O pedido da concessão de licença com vencimentos, será dirigido ao
titular da Secretaria da Educação do Município, e concedido quando o curso
pretendido for:

| - compatível com o interesse da administração pública municipal;

Il - afim com a área de atuação do docente ou com as atividades por ele
desenvolvidas;

IM - credenciado, por órgão competente federal ou estadual, conforme
legislação vigente, e, quando se tratar de cursos novos, será considerada a

avaliação efetuada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES ou outro órgão compatível

Art. 8º - A autorização poderá ser negada, quando

| faltar ao interessado, a contar da data de início do curso, para adquirir
direito à aposentadoria o tempo mínimo de:.7

a) 7 (sete) anos, no caso de mestrado; x
b) 10 (dez) anos, no caso de doutorado. Ye

11 - o interessado não pertencer ao quadro efetivo fa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Ill - o interessado estiver no exercício de função gratificada, salvo no caso de
solicitar dispensa da mesma;

IV - o servidor tiver gozado licença sem vencimentos nos últimos 2 (dois)
anos;

V- o servidor tiver gozado licença médica nos últimos 6 (seis) meses
ininterruptos;

VI - o servidor estiver no período de estágio probatório;

VII - o servidor tiver menos de cinco anos de exercício na rede pública
municipal de ensino,

Art. 9º - Em caso de cursos realizados no exterior, para terem validade no
Brasil, é necessário que o diploma seja reconhecido por uma universidade nacional,
pública ou privada, que possua curso de pós-graduação, avaliado e reconhecido na
mesma área do conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme exigência
do art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

| — o docente afastado do exercício efetivo, com remuneração para frequentar
curso em nível de pós-graduação, deverá apresentar à Secretaria Municipal da
Educação o Diploma em cópia autenticada, reconhecido por uma universidade
nacional, pública ou privada, que possua curso de pós-graduação, avaliado e
reconhecido na mesma área do conhecimento e em nível equivalente ou superior no
prazo de 1(um) ano após a finalização do curso, sob pena de devolução dos valores
integrais e corrigidos do período de afastamento.

Il os diplomas de mestrado e doutorado provenientes dos países que integram
o Mercosul, estão sujeitos ao reconhecimento, visto que o acordo de admissão de
títulos acadêmicos, Decreto Federal nº 5.518, de 23 de agosto de 2005, não dispensa
a revalidação/reconhecimento (Art.48, $ 3º, da LDB) dos títulos de pós-graduação
conferidos em razão de estudos feitos nos demais países membros do Mercosul

Art. 10 - O pedido de autorização de afastamento deverá conter, no mínimo:

| - requerimento em formulário própri

11 - termo de compromisso, onde constará que o interessado:

a) continuará vinculado às atividades e área de atuação no serviço público
municipal, por período e carga horária iguais aos do afastamento, incluindo eventual
prorrogação, sob pena de devolução integral dos valores, corrigido do período de
afastamento, em caso de pedido de demissão e aposentadoria voluntária.

b) o termo de compromisso cumprido em dias de efetivo exercício, conforme o
período e carga horária do afastamento, incluindo a prorrogação. EasadcectanoPrefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Municipal Firmino Alves —

Edição 4.716 | Ano 9
10 de setembro de 2021

Página 9

Certificação Digital: HV3M1JMP-HZ6H8OSZ-5IOWQGFW-UV2ON1YY
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



sse PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNAme
Il - comprovante de aceitação do candidato expedido pela agência executora

do curso;
IV - cópia da autorização e/ou reconhecimento do curso, emitida pela

instituição competente;

V - a carga horária e o horário das aulas presenciais do curso, emitida pela
instituição competente;

Art. 11 - O prazo de afastamento para frequentar curso de pós-graduação,
será de:

1 - 2 (dois) anos, para mestrado;
11 - 4 (quatro) anos, para doutorado.

$ 1º - O afastamento contará a partir da data de início do curso.

$ 2º - A solicitação do afastamento deverá ser efetuada após comprovação de
aprovação e matrícula no curso.

$ 3º - Caso o docente não conclua o curso no prazo estabelecido, o
afastamento poderá ser prorrogado somente uma vez pelo período de 6 (seis)
meses.

Art. 12 - O docente autorizado a frequentar curso de pós-graduação stricto
sensu deverá:

| - ressarcir ao Município todas as despesas devidamente corrigidas, inclusive
de remuneração, no caso de desistência ou descumprimento do Termo de
Compromisso, exceto se em decorrência de aposentadoria por invalidez;

11 - o não cumprimento do disposto no inciso anterior implicará na inscrição do
servidor em dívida ativa do Município;

II - permanecer na rede pública municipal de ensino por iguais períodos à carga
horária da licença remunerada concedida;

IV - retornar às atividades após o término/do afastamento no prazo máximo de
5 (cinco) dias, para curso realizado no país e de 10 (dez) dias quando no exterior,
ressalvada a possibilidade do docente, após retomo do afastamento, ingressar em
cargos instituídos de comando da gestão municipal, deste ou de outros municípios.

$ 1º Somente poderá ocorrer o afastamento do docente do exercício do cargo,
após a publicação de ato específico no Diário Oficial Eletrônico do Município.
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aseeE» PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

$ 2º Não haverá desconto parcelado, quando o docente solicitar exoneração,
for demitido ou abandonar o cargo.

V — comunicar a Secretaria Municipal da Educação sobre a desistência do
curso de pós-graduação, quando houver, solicitando o retorno imediato às atividades
laborais e o ressarcimento ao Município de todas as despesas devidamente
corrigidas do período em que ficou afastado do exercício efetivo com remuneração.

VI - comunicar a Secretaria Municipal da Educação sobre a finalização do
curso de pós-graduação e reprovação, se houver, solicitando um prazo para nova
tentativa, sem direito a licença.

VII — apresentar a Secretaria Municipal da Educação no final de cada
semestre, atestado de conclusão do período cursado e nova matrícula emitida pela
instituição de ensino competente.

VIII — apresentar à Secretaria Municipal da Educação projeto de intervenção
pedagógica no prazo de 6 (seis) meses, após a finalização do curso de
pós-graduação, para o setor competente analisar a viabilidade e interesse da
Municipalidade e autorizar a execução obrigatoriamente nas Unidades Escolares
Municipais.

Art. 13 - O servidor perderá o direito a férias relativas ao período em que
estiver afastado para frequentar curso, quando a licença for de período integral

Art. 14 - O servidor durante o período em que estiver afastado para frequentar
O curso perderá o direito de receber gratificações relativas a cargos que exercer ou
atividade docente remunerada, salvo se estas forem determinadas por lei,

Art. 15 - O docente, após retornar às suas atividades, somente passará a
perceber a vantagem pecuniária por obtenção do título de Mestrado ou Doutorado,
previsto no Plano de Carreira, quando o diploma obtido no exterior estiver
devidamente validado.

Art. 16 - O docente, após concluir o curso de mestrado terá a possibilidade de
cursar o doutorado, se na mesma instituição e, ou programa, independente de
carência de prazo, ressalvada a obrigação de realizar a restituição, conforme
estipulado no artigo art. 12 deste decreto.

NX
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Ea PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNAEAArt. 17 - O servidor durante o período em que estiver afastado, não poderá
realizar atividade remunerada à mesma entidade pública ou entidade privada, à
exceção de estágio curricular obrigatório.

Art. 18 - O descumprimento do disposto neste Decreto, sujeitará a imediata
revogação da licença remunerada e a instrução de processo administrativo
disciplinar para demissão por justa causa

Art. 19 - Este Decreto entra em vigor nesta data

Art. 20 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, o
Decreto nº 13.743, de 14 de julho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 08 de setembro de
2021

AUGUSTO NARCISO CASTRO
Prefeito

ok SOUZA Beox..
Secretário de Governo

E &

JANAÍNA ALVES DE ARAÚJO
Secretária da Educação
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