
DECRETO 3775/2007
“Regulamenta o artigo n° 117 da Lei
Complementar n° 076 /2006 ”.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de regulamentar o afastamento para estudo
no exterior, previsto no Artigo n° 117, da Lei Complementar n° 076/2006;

D E C R E T A:

Artigo 1° A critério da Administração,  poderá ser concedida ao
servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença
para ESTUDOS NO EXTERIOR, com prejuízo de vencimentos e demais vantagens do
cargo,  por  prazo não excedente a quatro anos.

I -  O afastamento para estudo no exterior deverá ser requerido pelo
servidor através de processo interno, mediante exposição de motivos que indicará:

a) - nome, cargo e matrícula do funcionário;
b) - programa de estudo, local e entidade onde será realizado;
c) - início e término do afastamento;
d) - documentação comprobatória da inscrição no curso, traduzida para

o português.

II – A documentação comprobatória de participação do curso poderá ser
encaminhado via correio, diretamente ao Departamento de Recursos Humanos.

III – No término do curso, o servidor deverá comprovar sua conclusão,
sendo que a não apresentação da documentação pertinente será considerada falta grave,
punível disciplinarmente.

Parágrafo 1° Os processos de afastamento serão instruídos
necessariamente com parecer da Secretaria de origem e encaminhados ao Chefe do
Executivo para aprovação.



Artigo 2° A critério da Administração,  poderá ser concedida ao
servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença
para MISSÃO OFICIAL, com prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo  por
prazo não excedente a quatro anos.

I -  A licença para missão oficial, deverá ser proposta mediante processo
interno encaminhado pelos titulares dos órgãos, ao Chefe do Executivo, mediante
exposição de motivos que indicará:

a) nome, cargo e matrícula do servidor;
b) programa de estudo, local e entidade onde será realizado;
c) início e término do afastamento;
d) vantagens do afastamento proposto para a Administração Municipal,

especificando como serão aproveitados os conhecimentos adquiridos
pelo servidor;

f) documentação do  convite ou outra forma  de oferecimento de estudo,
traduzida para o português.

II - Os processos de afastamento serão instruídos necessariamente com
parecer da secretaria de origem, notadamente sobre a alínea e do inciso I.

III - O servidor deverá apresentar semestralmente documentação
comprobatória de participação e freqüência na missão oficial, sob pena de cancelamento
imediato da licença.

IV - Após o término da licença o servidor deverá juntar ao processo, no
prazo de 30 (trinta) dias após o término do afastamento, relatório das atividades e dos
estudos realizados, que será avaliado pelo Secretário da pasta.

a) O relatório exporá pormenorizadamente os estudos realizados, com
descrição de currículo e programas, indicação ou cópia dos trabalhos
apresentados, apreciação crítica e sugestões sobre a aplicação, no
âmbito da Administração Municipal, da experiência adquirida.

b) O secretário deverá elaborar resumo das partes principais do
relatório e proceder à avaliação dos resultados, submetendo-os ao
Chefe do Executivo.

c) O relatório, juntamente com os documentos que o instruírem, e o
parecer do Secretário da área, após apreciação do Chefe do
Executivo,  será encaminhado ao  Departamento de Recursos



Humanos, para as devidas anotações na pasta de assentamentos
funcionais.

Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto neste inciso será
considerado falta grave, punível disciplinarmente.

Artigo 3º As licenças de que trata este decreto poderão ser
interrompidas  a qualquer tempo, a pedido do servidor, devidamente justificada, ou se
não forem reconhecidos o interesse e conveniência para a Administração.

Parágrafo Único. Somente será concedida nova autorização para o
afastamento após o transcurso do prazo de dois anos, se o afastamento houver sido por
período inferior ou equivalente a doze meses; ou após o transcurso de quatro anos, se o
afastamento ultrapassar o período de um ano.

Artigo 5° Os requerimentos e as propostas de que trata este Decreto
deverão ser formuladas até trinta dias antes do início do afastamento.

Parágrafo 1°. Caberá ao Chefe do Executivo determinar a concessão
das referidas licenças.

Parágrafo 2°. Findo o prazo dos  afastamentos, ou ocorrendo a sua
interrupção, o servidor reassumirá, obrigatoriamente, o exercício de seu cargo dentro de
30 (trinta) dias.

Artigo 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 10 de abril de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/dsc

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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