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PORTARIA N°. 533 A DE 09 DE MAIO DE 2018 
 

 
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA SEM 
REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal 

de Restinga, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que legalmente lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu art. 

37, caput dispõe elenca como Princípios Básicos da Administração Pública a 
eficiência, que, segundo Hely Lopes Meirelles é princípio que “impõe a todo o agente 
público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
profissional”1; 

CONSIDERANDO que a educação, direito fundamental de 
segunda dimensão, é, segundo a legislação pátria, direito social estabelecido no 
caput do art. 6º da Constituição Federal e que, interpretado conjuntamente com o art. 
227 da Constituição Federal, impõe ao Estado a garantia, dentre outros direitos, da 
educação de crianças, adolescentes e jovens e, por isto, merecendo a aplicação do 
Princípio Constitucional da Eficiência; 

CONSIDERANDO a importância da realização de pós-
graduação stricto sensu – doutorado por docentes do Município para conferir ao 
quadro de professores melhor eficiência; 

CONSIDERANDO que a legislação municipal concede ao 
empregado público municipal a possibilidade de afastamento por até 2 (dois) anos 
para tratar de assuntos pessoais. 

 
 
RESOLVE 
 
 
Art. 1°. Fica concedido ao servidor professor Marcelo dos 

Reis Tavares, portador da Cédula de Identidade RG nº. 29.832.834-3, registrado sob 
a chapa nº. 00647, professor PEB II de História do Município de Restinga licença sem 
remuneração pelo prazo de 18 (dezoito) meses. 

Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Portaria 
correrão por conta de dotações próprias constantes do Orçamento do Município, 
suplementadas se necessário. 

Art. 3°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Restinga, 9 de maio de 2018. 
 
 
 
 

Amarildo Tomás do Nascimento 
Prefeito Municipal de Restinga 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009. 


