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Lei nº 581/2004 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a subsidiar 
professores para fins de qualificação profissional. 
 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar professores municipais, 

integrantes do quadro de cargos de Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, para 

qualificação profissional na sua área específica de atuação. 

Art. 2º O valor do subsídio é diretamente relacionado ao numerário disponível provindo do 

FUNDEF e do MDE, e será concedido em importâncias diretamente proporcionais aos professores 

do Município matriculados para a qualificação profissional. 

Parágrafo 1º O valor do subsídio não será superior a 50% (cinqüenta por cento) do curso de 

qualificação de menor custo. 

Parágrafo 2º No princípio de cada semestre o Poder Executivo Municipal, por Decreto, 

estabelecerá o valor do subsídio, de acordo com os recursos disponíveis e o número de professores 

matriculados. 

Parágrafo 3º O subsídio é garantido para todo o curso de qualificação profissional. 

Parágrafo 4º O valor de cada semestre deverá ser comprovado pela Faculdade que o 

administra, mediante fornecimento individual de atestado. 
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Art. 3º Os contemplados, depois de concluído o curso, deverão atuar na área ou disciplina da 

sua qualificação por igual período de duração do curso, a título de contrapartida. 

Parágrafo 1º Os professores que interromperem ou desistirem do curso, deverão ressarcir o 

erário municipal com os valores recebidos, corrigidos pelo IGPM ou índice que venha a substitui-lo, 

em igual número de parcelas do recebimento do auxílio. 

Parágrafo 2º Igualmente deverão ressarcir o erário público os professores beneficiados que 

solicitarem exoneração do cargo antes de concluir o período correspondente à contrapartida. No caso 

ressarcirão  tão somente o valor correspondente ao período não cumprido na contrapartida. 

Parágrafo 3º O professor/aluno que se afastar por aposentadoria, ficará isento da 

obrigatoriedade do ressarcimento. 

Art. 4º O subsídio é concedido por semestre. Para garantir o auxílio financeiro para o 

semestre seguinte, o professor/aluno deve comprovar sua assiduidade e aproveitamento, mediante 

apresentação de atestado fornecido pela Universidade. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial para 

atendimento ao disposto nesta Lei, na seguinte dotação orçamentária: 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

06.03- Manutenção do Ensino 25% 

12.361.0044- Educação 

2.013.000- Manutenção das Atividades da Educação 

3.3.9.0.18.02.00.00- Especialização de Professores    636 R$ 5.000,00 

Art. 6º Servirá de recurso para cobertura do presente crédito especial, o superávit financeiro 

do exercício de 2003. 

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar e disciplinar, no que couber, a 

aplicação dos dispositivos desta Lei. 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 
 

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quatro. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


