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MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

DECRETO N.º 9.950, DE 30 DE MAIO DE 2011 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, considerando a necessidade de alterar o Decreto n.º 8.944/2009 que regulamenta o 

artigo 51 da Lei Municipal n.º 4.212/2006, 

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º Alterar o §2º do artigo 4º que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 4º ... 

... 

§2º. Ocorrendo a desistência do curso o Professor deverá devolver os valores 

das remunerações recebidos durante o período de afastamento da licença, 

devidamente corrigidos pelos mesmos índices de reajustes, reposições ou 

atualizações salariais concedidas aos servidores públicos municipais. 

 

Art. 2º Alterar o artigo 25 que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 25 Finda a licença, o Professor deverá, imediatamente, reassumir suas 

atividades. 

§1º. O Professor deverá apresentar o diploma/certificado do curso para o qual 

se licenciou, dentro de 30 (trinta) dias da conclusão do mesmo. 

§2º. O servidor poderá apresentar, para fins de comprovação de conclusão de 

curso de Mestrado e/ou Doutorado, cujo respectivo diploma/certificado se encontre 

em tramitação para registro, documento comprobatório de conclusão de curso 
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(declaração de defesa da dissertação/tese ou equivalente), emitido pela Instituição de 

Ensino. 

§3º. Os documentos comprobatórios a que se refere o §2º deverão conter, 

obrigatoriamente, a identificação da Instituição de Ensino, nome do curso, a 

habilitação obtida, a data de conclusão do curso, o número do ato de autorização e o 

reconhecimento junto ao CAPES e ao MEC, devendo, ainda, ter a assinatura e 

identificação do responsável pela lavratura do respectivo ato. 

§4º. Sendo a comprovação da escolaridade realizada por meio da 

documentação prevista no §2º deste artigo, o servidor deverá apresentar o respectivo 

diploma ou certificado no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da conclusão 

do curso, sob pena de perda dos direitos advindos da licença e, consequentemente, 

devolução dos valores percebidos durante o período da Licença Qualificação 

Profissional do Magistério. 

§5º. O Professor licenciado que retornar antes do prazo requerido deverá 

apresentar os documentos comprobatórios de conclusão do curso nos termos dos 

parágrafos anteriores deste artigo. 

§6º. Quando do requerimento de retorno da licença antes do término 

inicialmente requerido, o Professor licenciado deverá anexar ao protocolo do retorno, 

documento expedido pela Instituição de Ensino, constando previsão da data de 

conclusão do curso para o qual se licenciou. 

 

Art. 3º Alterar o inciso II do artigo 26 que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 26 ... 

... 

II. 02 (dois) técnicos designados pela Secretaria de Administração, sendo 01 

(um) técnico administrativo e 01 (um) técnico jurídico (servidor do Setor Jurídico). 

 

Art. 4º Alterar o inciso I do artigo 27 que passará a ter a seguinte redação: 
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Art. 27... 

I. Analisar os requerimentos e emitir parecer conclusivo quanto à concessão e 

retorno da licença, de acordo com este regulamento. 

 

Art. 5º Alterar o inciso II do artigo 28 que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 28 ... 

... 

II. Elaborar e publicar os editais de abertura, concessão e retorno da Licença 

Qualificação. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO 

Cascavel, 30 de maio de 2011. 

 

 

 

EDGAR BUENO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

VALDECIR ANTONIO NATH 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

ALISSON RAMOS DA LUZ 

Secretário Municipal de Administração 


