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ATO DA MESA  Nº 21/2018 
De 15 de junho de 2018 

 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
notadamente a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de São José 

dos Campos, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei 
Complementar nº 56, de 24 de julho de 1992) e a Resolução nº 06, de 24 de 

outubro de 2013, RESOLVE: 
 
I – ESTABELECER o regulamento, cujo texto é parte 

integrante deste Ato da Mesa, para a realização de cursos de capacitação 
para fins de promoção constante na Resolução nº 06, de 24 de outubro de 

2013 e Resolução nº 01, de 09 de fevereiro de 2017. 

II – Este ATO DA MESA entra em vigor a contar de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Plenário "Mário Scholz", 15 de junho de 2018. 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 
 Registrado e publicado na Secretaria da Câmara 

Municipal de São José dos Campos, aos quinze dias do mês de junho  do ano 
de dois mil e dezoito.  

 

Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário Geral 

 
 

Ver. Juvenil Silvério 

Presidente 

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 

1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 

Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 

1º Secretário 2º Secretária 
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REGULAMENTO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTÇÃO DE CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO. 

 

 
 

ATO DA MESA  Nº 21 /2018 
De 15 de junho de 2018 

 

 

 

Art. 1º.  A realização e apresentação de cursos de 

capacitação para fins de promoção ficam disciplinadas pelas 

disposições estabelecidas neste Ato da Mesa. 

Parágrafo único. As disposições deste Ato da Mesa 

encontram-se em consonância com as disposições estabelecidas na 

Resolução nº 06, de 24 de outubro de 2013 e Resolução nº 01 de 09 

de fevereiro de 2017. 

Art. 2º. Para a finalidade de promoção, nos termos 

dos arts. 4º e 18 a 25 da Resolução nº 06/2013, com suas alterações, 

consideram-se cursos de capacitação os cursos, seminários, 

graduação, especialização, mestrado, doutorado, treinamentos, cursos 

técnicos, capacitação, workshops, oficinas, palestras,   participação e 

presença em fóruns, simpósios, congressos e ações de treinamento, 

que promovam, de forma sistemática, por metodologia presencial ou a 

distância, o desenvolvimento de competências para o cumprimento da 

missão institucional desta Câmara Municipal, desde que tenham 

pertinência com as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e 

que guardem correlação com as atribuições do cargo efetivo ou com 

as atividades desempenhadas pelo servidor, custeadas ou não pela 

Administração, quando contemplarem uma carga horária de, no 
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mínimo, quatro horas de aula e tiverem sido ministradas por 

instituição ou profissional reconhecido no mercado e ofereçam 

certificado.  

§ 1º. Não serão considerados cursos que tenham 

sido utilizados como requisito de ingresso, conforme exigências 

específicas para cada nível de acesso, desde que compatíveis com as 

atividades exercidas no Poder Legislativo. 

§ 2º. Os diplomas de graduação, especialização, 

mestrado e doutorado somente serão aceitos se expedidos por 

instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, conforme 

legislação específica. 

§ 3º. Os diplomas expedidos por instituições 

estrangeiras de ensino serão aceitos desde que devidamente 

revalidados ou reconhecidos em território nacional, na forma da 

legislação específica. 

Art. 3º. Ressalvadas as disposições do art. 2º, 

todos os cursos de capacitação custeados integralmente ou 

parcialmente ou ministrados por empresa ou profissional indicado ou 

contratado pela Câmara Municipal para serem realizados em suas 

dependências, serão válidos para a percepção da promoção de que 

trata esta Resolução, mesmo que tenham carga horária inferior a 4 

horas. 

Art. 4º. A aceitação dos cursos de capacitação fica 

condicionada ao preenchimento de formulário próprio, autorizado e 

avalizado pela chefia imediata, ou na falta desta a imediatamente 

superior, ou pela comissão de promoção, com a informação de que 

contará para os fins de promoção. 
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Parágrafo único. Não serão aceitos, para fins de 

promoção, os cursos de capacitação não autorizados ou não avalizados 

previamente. 

Art. 5º. A participação de cursos de capacitação 

em horário de expediente fica condicionada à autorização da imediata, 

ou em sua falta, à autorização de chefias superiores.   

Art. 6º. Para fins de Promoção os servidores 

deverão apresentar o formulário próprio do curso previamente 

avalizado, juntamente com a cópia do certificado de participação. 

Art. 7º. Não serão aceitos cursos de capacitação 

que tenham por objetivo unicamente a instrução de doutrinas 

político/partidárias, formas de governo, os relacionados a 

autoconhecimento dos servidores ou aqueles cursados somente por 

interesse ou apreço pessoal. 

Art. 8º. Por ocasião da etapa de promoção, o 

servidor deverá apresentar, impreterivelmente, apenas os cursos de 

capacitação que compreendam os limites estabelecidos na Resolução 

01/17, exclusivamente para aquela promoção que estiver em 

chamamento. 

§1º. Se o servidor apresentar cursos de 

capacitação que ultrapassem os níveis estabelecidos na Resolução 

01/17, será notificado a escolher, dentre os cursos apresentados, 

quais serão utilizados para a promoção, no prazo de dois dias úteis a 

partir da notificação.  

§2º. Não se manifestando o interessado no prazo 

estabelecido no parágrafo anterior serão considerados todos os cursos 
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apresentados, limitando-se a promoção ao limite estabelecido na 

Resolução nº 01/17. 

Art. 9º. A aferição dos cursos para fins de 

promoção levará em conta o seu conteúdo programático e sua 

verossimilhança com as atividades do servidor e a missão institucional 

da Câmara Municipal. 

Art. 10. A relação de Cursos de Capacitação terá 

como prazo limite para apresentação, o primeiro dia útil do terceiro 

mês anterior ao aniversário da posse, e para os servidores em estágio 

probatório a apresentação será no primeiro dia útil do quarto mês 

anterior ao aniversário da posse. 

Art. 11. Os cursos de capacitação serão aceitos 

desde que tenham sido realizados até o prazo máximo de 4 anos 

contados da data de apresentação para fins de promoção, ressalvadas 

as exceções constantes deste ato e da Resolução 01/2017. 

Art. 12. As comunicações endereçadas aos 

servidores de que tratam este Resolução, serão realizadas mediante 

recibo, em meio físico ou via e-mail. 

Art. 13. Das decisões da Chefia imediata ou da 

Comissão de Progressão e Promoção de que tratam esta Resolução, 

caberá recurso na forma da Resolução nº 06, de 24 de outubro de 

2013. 

Art. 14. Fica aprovado o formulário anexo, para 

preenchimento prévio e obrigatório para participação nos cursos de 

capacitação, que é parte integrante deste Ato da Mesa. 
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Art. 15. Eventuais casos omissos relacionados ao 

procedimento da Progressão e Promoção serão resolvidos pela 

Comissão de Promoção. 

Plenário “Mário Scholz”, 15 de junho de 2018. 

 

 

 

Ver. Juvenil Silvério 

Presidente 

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 

1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 

Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 
1º Secretário 2º Secretária 

 

 

 Registrado e publicado na Secretaria da Câmara 
Municipal de São José dos Campos, aos quinze dias do mês de junho  

do ano de dois mil e dezoito.  

 

 

Michael Robert Boccatto e Silva 

Secretário Geral 


