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Edital n. 01/2022/CAT
Itapoá, 31 de outubro de 2022.

EDITAL N. 01/2022
ADICIONAL NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

A Mesa  Diretora,  representada  neste  ato  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal  de
Itapoá, no uso de suas atribuições legais,  e  com base nas informações apresentadas pela
Comissão de Titulação e Capacitação estabelecida pelo Decreto Legislativo n. 183/2021, torna
público  pelo  presente  Edital  que  fixa  data  e  estabelece  procedimentos  para  vincular  a
concessão  de  adicional  na  remuneração  dos  servidores  municipais  efetivos  do  Poder
Legislativo, conforme Resolução n. 07/2014, em respeito ao princípio da legalidade dos atos
administrativos.

1. Dos Procedimentos

1.1  -  A  concessão  de  adicional  correspondente  a  2%,  estabelecido  no  §  3º,  art.  22  da
Resolução n.  07/2014,  aplicado sobre o padrão 7,  definido  no inciso  II,  do  art.  1º,  da Lei
Complementar n.  76,  de 11 de fevereiro de 2019, e respectivas  alterações e atualizações,
deverá ser requerido mediante formulário eletrônico, conforme modelo da Seção 03 do Anexo I,
sendo necessário  o envio das cópias autenticadas dos certificados originais que não tenham
sido apresentados anteriormente e para comprovação, conforme especificações contidas no
art.  22,  de  Resolução  n.  07/2014,  sendo  que  a  comprovação  da  cópia  autenticado  do
documento original se dará por:

1.1.1. digitalização do documento autenticado em cartório;

1.1.2.  digitalização  do  certificado  por  servidor  público  efetivo  mediante  assinatura  com
certificado digital padrão ICP-Brasil para atestar a conferência com o original; ou

1.1.3.  apresentação de documento  genuinamente  eletrônico  e  com código verificador  para
permitir a consulta na Internet do documento eletrônico original pelos membros da Comissão.

1.2 - A concessão de adicional pela formação acadêmica em cursos oficiais reconhecidos pelo
Ministério da Educação, sobre o padrão 7, definido no inciso II, do art. 1º, Lei Complementar n.
76, de 11 de fevereiro de 2019, deverá ser requerido mediante formulário eletrônico, conforme
modelo da Seção 05 do Anexo II, para cada classe, sendo necessário anexar a esse formulário
as cópias autenticadas dos certificados ou diplomas para comprovação, em atendimento às
especificações contidas no art. 22, da Resolução n. 07/2014, sendo que a comprovação da
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cópia autenticado do documento original se dará por:

1.2.1. digitalização do documento autenticado em cartório;

1.2.2.  digitalização  do  certificado  por  servidor  público  efetivo  mediante  assinatura  com
certificado digital padrão ICP-Brasil para atestar a conferência com o original; ou

1.2.3.  apresentação de documento  genuinamente  eletrônico  e  com código verificador  para
permitir a consulta na Internet do documento eletrônico original pelos membros da Comissão.

1.3 - A fundamentação legal para a concessão de adicional na remuneração dos servidores é o
artigo 22 da Resolução n. 07/2014, conforme texto consolidado abaixo:

Art. 22. A capacitação do Servidor Efetivo gera um adicional na sua remuneração equivalente
ao percentual definido nas disposições desta Resolução.

§ 1º  O percentual devido deve ser aplicado sobre o salário-base equivalente ao salário de
Secretário-Geral, padrão 7, e o resultado somado à remuneração do Servidor.

§ 2º O adicional previsto nesta Resolução é uma verba permanente, devendo sobre a mesma
incidir os impostos previstos na legislação vigente, inclusive tributos previdenciários.

§ 3º O incentivo à capacitação dos Servidores Públicos Efetivos gera o adicional anual em sua
remuneração conforme tabela abaixo:

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO:

CLASSE
CAPACITAÇÃO,

APERFEIÇOAMENTO OU
TREINAMENTO

ÁREA DE CONHECIMENTO
COM RELAÇÃO DIRETA AO

CARGO EFETIVO

A

Curso de aperfeiçoamento,
integração ou adaptação que
somados totalizam uma carga

horária de no mínimo 80 horas.

2,00 % (dois por cento)

I – A “área de conhecimento” é aquela relacionada como atribuição típica do cargo de 
carreiras previstas no Anexo I desta Resolução.

II – A titulação ou certificado para comprovação da conclusão de curso deve ser entregue ao 
Departamento de Recursos Humanos em via original ou em cópia autenticada no cartório 
competente.

III – A documentação comprobatória de curso que tenha gerado benefício previsto nesta 
Resolução não tem validade para os próximos anos;

IV – A sobra de horas havidas em determinado curso feito em um exercício não se acumula 
para o exercício seguinte no caso do Servidor já ter se beneficiado desta Resolução.

§ 4º O aperfeiçoamento dos Servidores por formação acadêmica gera os adicionais na 
remuneração aos Servidores Públicos Efetivos, conforme tabela de percentuais de incentivo à
capacitação abaixo:

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO

CLASS
E

FORMAÇÃO ACADÊMICA EM
CURSOS OFICIAIS

RECONHECIDOS PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ÁREA DE
CONHECIMENT

O COM
RELAÇÃO

DIRETA AO
CARGO

EFETIVO

ÁREA DE
CONHECIMENT

O COM
RELAÇÃO

INDIRETA AO
CARGO

EFETIVO
A Ensino médio 3,00 % 3,00 %

 2/5



B Curso técnico 3,00 % 1,00 %
C Curso de graduação 8,00 % 3,00 %
D Curso de especialização 12,00 % 3,00 %
E Curso de mestrado stricto sensu 16,00 % 3,00 %

F Curso de doutorado stricto 
sensu 20,00 % 3,00 %

I – A formação exigida para a efetivação do Cargo Efetivo, do quadro permanente, não gera o
direito ao adicional,  sem prejuízo da possibilidade de acesso aos cargos efetivos de nível
superior que apresentarem outras graduações, com formação distinta daquela exigida como
requisito para o provimento do cargo efetivo; Alteração feita pelo Art. 7º. - Resolução n. 12, de
22 de fevereiro de 2019.

II  –  O  adicional  pela  formação  das  classes  “A”  até  “F”,  previstas  neste  parágrafo,  será
cumulativo, mediante requerimento ao Departamento de Recursos Humanos, acompanhado
da  documentação  comprobatória  da  formação  acadêmica,  em  via  original  ou  cópia
autenticada em cartório.

III – A acumulação prevista no inciso II ficará limitada a um curso para as classes “A”, “B”, “E”
e “F”, a dois cursos para a classe “C” e a três cursos para a classe “D”.

IV – Os Servidores ficam limitados a apresentar um curso da classe “D” por ano.

V – Os Servidores ficam limitados a apresentar os cursos das classes “E” e “F” somente após
a conclusão e aprovação do estágio probatório, resguardado o direito estabelecido no Inciso
IV, do § 5º, do Art. 22, desta Resolução. Inclusão feita pelo Art. 8º. - Resolução nº 12, de 22
de fevereiro de 2019.

VI – Fica garantido, na ocasião da posse, o direito de manutenção de todas as capacitações e
cursos de formação acadêmica já acessados pelos servidores efetivos da Câmara Municipal
de Itapoá, que eventualmente assumir outro cargo efetivo deste Poder, com exceção daquela
formação  acadêmica  específica  exigida  para  o  novo  cargo.  Inclusão  feita  pelo  Art.  9º.  -
Resolução nº 12, de 22 de fevereiro de 2019.

§  5º  Tem  validade  a  titulação  entregue  no  prazo  estipulado  em  edital  expedido  pelo
Departamento de Recursos Humanos.

I – O prazo máximo que deve constar no edital é o dia 10 de novembro de cada exercício.

II  –  Toda  documentação  de  comprovação  de  titulação  será  analisada  pela  Comissão  de
Avaliação de Titulação, a ser instituída e nomeada para essa finalidade específica, via decreto
da Mesa Diretora;

III – Após homologação pela Comissão, o adicional previsto passará a ser pago a partir do
mês de janeiro do exercício subsequente.

IV – Fica assegurado ao servidor, a partir da conclusão do 1º (primeiro) ano do curso de
formação acadêmica oficial, o direito de acessar o adicional de formação acadêmica após
concluir  o  respectivo curso e  de cumprir  os termos da legislação vigente,  garantido esse
direito mediante apresentação de certidão de frequência expedida pela respectiva instituição
de ensino, e protocolada junto ao Setor de Recursos Humanos e/ou Protocolo Geral da Casa,
e  homologação  da  Comissão  de  Avaliação  de  Titulação.  Inclusão  feita  pelo  Art.  10.  -
Resolução nº 12, de 22 de fevereiro de 2019.

§ 6º Cursos e títulos de formação já utilizados para progressão anterior não poderão ser
utilizados para efeitos desta Resolução.

§ 7º A comprovação da formação relativa à escolaridade não tem prescrição, mas o Servidor
somente terá direito ao adicional a partir da vigência desta Resolução, não cabendo nenhum
direito retroativo.

1.4  -  Para  efeito  deste  Edital,  entende-se  como  curso  qualquer  evento  que  proporcione
capacitação para os servidores, tais como: treinamentos, seminários, congressos, palestras,
painéis e outros.

1.5 - O Certificado que não possuir carga horária será considerado carga horária de  6 (seis)
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horas.

1.6 - O adicional por capacitação, aperfeiçoamento ou treinamento, conforme definido no § 3º,
do art. 22 da Resolução n. 07/2014, será concedido somente ao máximo de 2% ao ano a cada
servidor que apresentar no mínimo 80 (oitenta) horas, sendo que as horas excedentes não
poderão  ser  novamente  utilizadas  em anos  posteriores  e  serão  computadas  e  publicadas
apenas para constar no registro funcional do servidor.

1.7 - O adicional por formação acadêmica definido no § 4º do art. 22, da Resolução n. 07/2014,
poderá  ser  requerido  em  um  único  exercício  quantas  classes  (A  a  F)  o  servidor  já  tiver
concluído, observada para a concessão do benefício as regras definidas nos incisos I, II, III, IV,
V e VI, todos do §4º do art. 22 da Resolução n. 07/2014.

1.8 - O servidor que concluir a formação acadêmica definida no § 4º do art. 22 da Resolução n.
07/2014, durante a vigência do ano de 2022, deverá anexar ao requerimento eletrônico (anexo
II) uma declaração da instituição educacional para comprovar a frequência do curso, sendo que
a concessão  do  adicional  a  partir  do  mês  de  janeiro/2023 ficará  condicionada  mediante
apresentação  do  certificado  de  conclusão,  ou  do  diploma,  ou  do  histórico  escolar  que
demonstre a conclusão do curso no ano de 2022.

1.9 -  O processo de requerimento dos adicionais de capacitações e titulações será realizado
exclusivamente com documentos e formulários eletrônicos, conforme as diretrizes de gestão
para a implantação do processo administrativo digital no Setor de Recursos Humanos da Casa,
sendo que o preenchimento e o envio do formulário eletrônico são de inteira responsabilidade
do requerente.

1.10 -  As inscrições deverão ser realizadas a partir das 08h do dia     31 de outubro de 2022     até  
às 14h do dia 09   de   novembro   de 202  2  ,  por meio do preenchimento de formulário eletrônico
(https://forms.gle/qyAH5vrDNnmdWSwAA),  sendo todas  as  informações  e  documentos  do
formulário encaminhados de forma automatizada para o Setor de Recursos Humanos e aos
membros da Comissão de Avaliação de Titulação e Capacitação, com todas as informações e
documentos necessários para a análise da Comissão.

1.11 -  Os formulários eletrônicos deverão ser  preenchidos e enviados exclusivamente pela
conta de e-mail oficial do respectivo servidor requerente, sendo vedado o envio e o protocolo
de informações e/ou documentos por outros meios e/ou formas.

2 – Da Concessão 

2.1  -  Toda  documentação  de  comprovação  de  titulação  contida  nos  banco  de  dados
relacionados  aos  formulários  eletrônicos  serão analisadas  pela  Comissão  de  Avaliação  de
Titulação, instituída pelo Decreto Legislativo n. 183/2021, que deverá divulgar os resultados no
dia 10 de novembro de 2022, com o envio do resultado provisório para o e-mail dos servidores
requerentes.

2.1.1 - Abrir-se-á prazo para recurso nos dias 11 e 16 de novembro de 2022.

 4/5

https://forms.gle/qyAH5vrDNnmdWSwAA


2.1.2  -  A  homologação  deverá  acontecer  até  o  dia  18 de  novembro  de  2022,  com  o
encaminhamento dos processos ao Setor de Recursos Humanos.

2.2 – Diante de qualquer irregularidade apontada na documentação analisada, a Comissão
comunicará o servidor para que, no prazo de até 2 (dois) dias úteis do recebimento, possa
solucioná-la.

2.3 - Será encaminhada para publicação em Edital no Diário Oficial dos Municípios de Santa
Catarina  e  também no  site  da  Câmara,  no  dia  18 de  novembro  de  2022,  a  relação  dos
servidores contemplados com a concessão dos adicionais aqui mencionados e deferidos pela
Comissão de Avaliação de Titulação.

2.4  -  Além  da  publicação,  a  Comissão  de  Avaliação  de  Titulação  deverá  efetuar  o
encaminhamento  de  uma  cópia  ao  Setor  Contábil-financeiro  para  que  os  adicionais  de
remuneração sejam impactados no sistema contábil  e pagos a partir  do mês de janeiro de
2023.

3 – Das Disposições Finais 

3.1 – A Comissão de Avaliação de Titulação poderá, caso julgue necessário, solicitar parecer
para a Assessoria Jurídica deste Poder Legislativo,  a qual deverá manifestar-se no prazo de
até 3 (três) dias úteis.
3.1.1 - Fica autorizada a suspensão do processo, de acordo com a manifestação do Parecer
Jurídico.

3.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação de Titulação.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 31 de outubro de 2022.

Tiago de Oliveira
Presidente da Câmara

[assinado digitalmente]

Ana Paula K. Stephani
Chefe do Setor de Recursos Humanos

[assinado digitalmente]

MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TITULAÇÃO 2021

Jope Leão Lobo 
[assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza 
[assinado digitalmente]

Francisco Xavier Soares Filho
[assinado digitalmente]

Lilian das Graças Maoski
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es),  em conformidade com o art. 45, §3º e §4º,  da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para consultar a autenticidade e integridade do
documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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