
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
Estado de São Paulo

DECRETO Nº. 046 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
Determina as sanções a serem aplicadas aos profissionais da
educação ausentes em cursos.

A PREFEITA DO  MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  GRANDE,  Estado  de  São  Paulo,
usando de suas atribuições legais, 

Considerando  que  a  oferta  de  cursos  pela  Municipalidade  ao  seu  quadro  de
professores,  diretores e demais profissionais  da educação,  é altamente  benéfico  ao aprimoramento
profissional dos mesmos, com grandes reflexos na educação das crianças e adolescentes atendidos
pela rede municipal de ensino; 

Considerando que a oferta dos referidos recursos demandam o aporte de recursos
financeiros, em especial do FUNDEB no caso dos professores; 

Considerando que não há obrigatoriedade em se fazer o curso e que ao aceitar e
faze-lo, haverá reflexos positivos na graduação e pontuação do profissional em futuras atribuições, além
de outros benefícios; 

Considerando que sua ausência no curso,  não exime  o pagamento,  por parte do
Município, de sua inscrição e demais custos envolvidos;

 

D E C R E T A:

Art. 1º -  Os cursos serão comunicados aos Professores e demais profissionais da
educação (quando for  o  caso),  em  documento  instruído  com  o valor  individual  do curso e  com  a
observação que, o interessado ao assinar a adesão assumirá os seguintes ônus, em caso de ausência
injustificada:

I  –  Nos  próximos  cursos,  caso  as  vagas  sejam  limitadas,  sua  inscrição  será
autorizada apenas se não houver outros interessados;

II – Eventuais justificativas mediante atestado médico, somente serão aceitas, se vier
ratificado por médico do Município (artigo 207 da Lei Complementar nº 11).

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

                     Gabinete da Prefeita, data supra.

 ELIANA DOS SANTOS SILVA
         Prefeita Municipal

Ciente, publique-se.

       WILSON GRILLO
 Governo e Infraestrutura
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