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ATA  N. 02/2022,  DA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  DE  AVALIAÇÃO  DOS  CURSOS  DE
CAPACITAÇÃO  E  TITULAÇÃO  DO  PODER  LEGISLATIVO  DE  ITAPOÁ,  CONFORME
DISPÕE O DECRETO LEGISLATIVO N. 183/2021 E A RESOLUÇÃO N. 07/2014.

Às 8 (oito) horas e 53 (cinquenta e três) minutos do dia 10 de novembro do ano de dois mil e vinte e dois,

em videochamada pelo sistema oficial da Câmara Municipal de Itapoá, em link disponibilizado pelo Setor

de Tecnologia por meio do Google Meet, a Presidente abriu a reunião da Comissão de Avaliação dos

Cursos de Capacitação e Titulação da Câmara Municipal de Itapoá-SC, comissão instituída pelo Decreto

Legislativo n. 183/2021. Reuniram-se os servidores públicos efetivos ANA PAULA KOGG STEPHANI,

FRANCISCO XAVIER SOARES FILHO, LILIAN DAS GRAÇAS MAOSKI, PATRÍCIA CARNEIRO

BRAZ GUERRA DE SOUZA e JOPE LEÃO LOBO. Os servidores presentes deram andamento nas

especificações  contidas  no  Edital  n.  01/2022/CAT,  para  executar  as  tarefas  impostas  à  Comissão  de

Avaliação de Titulação deste Poder Legislativo. Em seguida, a Comissão verificou se todos os servidores

protocolaram  os  documentos  via  formulário  eletrônico  até  a  data  limite  definidos  em Edital,  sendo

atestado  o  protocolo  tempestivo  de  11  (onze)  servidores  corretamente  identificados  via  formulário

eletrônico.  Logo após,  FRANCISCO apresentou  os  arquivos  digitais  disponibilizados  por  formulário

eletrônico e de acordo com a requisição. Na sequência, iniciou-se a fase da verificação dos documentos

apresentados por cada servidor, em análise individualizada dos diplomas e certificados de capacitação

apresentados pelos servidores efetivos. A concessão de adicional de capacitação é estabelecida no § 3º,

art. 22 da Resolução n. 07/2014 e corresponde a 2% aplicado sobre o padrão 7, definido no inciso II, do

art. 1º da Lei Complementar n. 76/2019, de 11 de fevereiro de 2019, para servidores que completarem

durante o ano a carga horária total de 80h (oitenta horas) em cursos na área de atuação do cargo/função do

servidor.  Esses  cursos  de  capacitação,  conforme  a  Lei  n.  9.394  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional,  passam a  integrar  a  Educação  Profissional,  como Educação  Profissional  de  Nível  Básico,

caracterizando a modalidade de educação não formal de duração variável, destinada a proporcionar ao

trabalhador conhecimentos que lhe permitam a capacitação e a atualização de conhecimento profissional.

Os cursos livres de capacitação são regulamentados pelo Decreto Presidencial n. 5.154, de 23 de julho de

2004, e pelas normas da Resolução Conselho Nacional de Educação n. 04/99 – MEC (art. 7º, § 3º), de 7

de outubro de  1999.  O certificado tem validade  para fins  curriculares  e  em provas  de títulos,  como

certificado  de  aperfeiçoamento,  respeitando  a  carga  horária  descrita  no  respectivo  documento.  A

Comissão analisou e atestou que os servidores apresentaram requerimento mediante formulário próprio,

conforme modelo do ANEXO, do Edital n. 01/2021/CAT. Também foi verificado se todos os certificados



foram devidamente autenticados (autenticação em cartório, por assinatura digital ou por servidor público

efetivo) ou se os certificados continham a indicação de código verificador e endereço eletrônico para

consultar a autenticidade das informações contidas no certificado. Também foi realizada uma consulta

para verificar se os certificados apresentados pelos servidores já foram apresentados nos anos anteriores.

A Resolução n. 07/2014 (Art. 22) traz as especificações sobre os adicionais de capacitação, conforme

segue: “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:

I  –  A  “área  de  conhecimento”  é  aquela  relacionada  como atribuição  típica  do  cargo  de  carreira

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”. Dessa forma, verificou-se o formulário eletrônico do servidor

JOPE LEÃO LOBO, sendo que não houve como validar os certificados da Oficina Nova Lei de Licitação,

da  Oficina  de  SAPL  e  Participação  de  palestras  do  12º  EnGITEC.  Esses  certificados  não  tinham

assinatura digital, então para comprovação da veracidade dos certificados, a Comissão optou por indeferir

para que o servidor também apresente o e-mail,  na íntegra,  em que os certificados foram mandados.

Entretanto, os outros certificados foram verificados e validados. Durante a análise da documentação da

servidora  MICHELE  MAYER,  não  foi  possível  verificar  os  certificados  referentes  aos  cursos:

Treinamento módulo gestão contábil, financeira; Organização de Arquivos e a Gestão de Documentos

Eletrônicos; e NBC TSP 07, NBC TSP 08, NBC TSP 09, NBC TSP 10. Dessa forma, a Comissão achou



melhor que haja a complementação com a indexação do e-mail em que os certificados foram recebidos.

Entretanto, os outros certificados foram verificados e validados. O mesmo ocorreu com o servidor Jonatas

com  a  pós-graduação:  Patrimônio  Público  Municipal.  Dessa  forma,  será  exigido  complementação.

Entretanto,  os outros  certificados  foram verificados  e validados.  A Comissão verificou que no curso

Accountability política feito pela Karolina Vitorino não é um curso de 7 horas, como informado pela

servidora, mas de 5 horas. Contudo, isso não é suficiente para o indeferimento do pedido de remuneração

pelas capacitações, já que ela apresentou mais horas do que o necessário. Além disso, o curso Tribunal de

contas, ministério público e câmaras municipais: prerrogativas falta conferir com o original, bem como o

certificado Palestras do 12º EnGITEC não puderam ser validados. Contudo, o pedido foi deferido em

razão de ter as 80 horas de curso solicitadas no edital mesmo sem os certificados cuja verificação não foi

possível.  Dessa  forma,  caso  a  servidora  queira, poderá  anexar  aos  documentos  o  e-mail  com  os

certificados cuja autenticidade não foi possível averiguar para a comprovação da Comissão. Ainda, sobre

o curso de especialização em Direito notarial e registral, a Comissão decidiu que ela deve apresentar o

diploma  do  curso  até  o  dia  31  de  janeiro,  com  data  de  término  até  31  de  dezembro,  para  que  a

remuneração aconteça no ano de 2023. Por fim, durante a análise dos documentos da servidora Patrícia,

não foi possível verificar os certificados Palestras do 12º EnGITEC, Oficina de SAPL e Nova Lei de

Licitação, portanto a Comissão decidiu indeferir o pedido para que a servidora possa apresentar o e-mail

comprovando  a  veracidade  do  documento.  Entretanto,  os  outros  certificados  foram  verificados  e

validados.  Para concluir  consta como anexo o resultado provisório nesta Ata,  constando, portanto,  os

servidores  que  tiveram  seus  pedidos  deferidos.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Jope  Leão  Lobo,

secretário da Comissão de Avaliação e Titulação 2022, lavrei a presente ata, que vai assinada digitalmente

por mim, e pelos membros da Comissão de Avaliação de Titulação.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 10 de novembro de 2022.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TITULAÇÃO 2022

Ana Paula K. Stephani
Presidente

[assinado digitalmente]

                                                                                       

Jope Leão Lobo
Secretário ad-hoc

[assinado digitalmente]

Francisco Xavier Soares Filho
Membro

[assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza 
Membro

[assinado digitalmente]

Lilian das Graças Maoski
Membro

[assinado digitalmente]



Anexo

Tabela de Requerimentos de cursos de Capacitação e Titulação em 10/11/2022, a
serem pagos a partir de janeiro de 2023

Matrícula Capacitaçã
o

Ensino 
Médio

Técnico Graduaçã
o

Pós-
Graduação

Mestrado Doutorad
o

19-01 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

50822-02 Indeferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

51849-01 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

50857-01 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

50865-01 Indeferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

50881-01 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

50911-01 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

51050-01 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado

5110800 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

51109-00 Deferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Deferido Indeferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

51111-00 Indeferido Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não 
solicitado

Não solicitado Não 
solicitado

Não 
solicitado
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