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DECRETO Nº 072/2015 
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 
 
 

DISPÕE SOBRE A LICENÇA PARA 
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

 
   EDILSON OLIVEIRA PEREIRA, Prefeito Constitucional do Município de 
Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I da Lei 
Orgânica Municipal, e,  
 
   CONSIDERANDO os Artigos 18, 19 e 22 da Lei Municipal nº 623/2010 
e o Artigo 118 da Lei Complementar nº 002/2011; 

   CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o alcance e estabelecer 
critérios técnicos e parâmetros para o afastamento ou licença para capacitação e 
qualificação profissional dos servidores do Poder Executivo do Município de Rondon 
do Pará;  

   CONSIDERANDO que o Poder Público deve assegurar a aplicabilidade 
dos princípios da impessoalidade, da economicidade e da publicidade, para a 
concessão da formação e qualificação, 

 
D E C R E T A: 

   Art. 1º - Este Decreto institui a Política de Desenvolvimento Contínuo 
dos Servidores do Município de Rondon do Pará, em nível de Qualificação e 
Capacitação Profissional. 

   Art. 2º - Para a concessão de licença ou dispensa para Qualificação 
Profissional e participação em Capacitação Profissional deverá ser observado o 
interesse do órgão ou entidade de lotação do servidor e submetida à prévia 
autorização do seu dirigente. 

   Art. 3º - O servidor público municipal que desejar obter licença ou 
dispensa para Qualificação Profissional, somente poderá fazê-lo após instrução 
processual juntando os documentos relacionados no anexo único para a análise pelo 
dirigente da unidade onde o servidor se encontra lotado, devendo observar os 
seguintes critérios: 

   I – a participação em cursos de Especialização, Residência ou Pós-
doutorado em instituição brasileira, devidamente credenciada e reconhecida pelo 
Ministério da Educação- (MEC); 
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   II – a participação em cursos de Mestrado e Doutorado no país, deverão 
ser avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- 
(CAPES) e reconhecidos pelo Ministério da Educação- (MEC); 

   III – a participação em cursos de Especialização, Residência, Mestrado 
e Doutorado no exterior será autorizada, apenas quando houver possibilidade de 
revalidação nacional de seu certificado ou diploma, que deverá ser comprovada 
mediante apresentação do acordo para revalidação a ser expedida por universidade 
brasileira; 

   IV – a participação em cursos de Pós-doutorado no exterior, deverá ser 
em Instituição reconhecida no país em questão e cujo tema de estudo atenda à 
especificidade e agregue valor ao trabalho desenvolvido pelo servidor no órgão a que 
está vinculado; 

   Parágrafo Único. Se o requerimento não estiver instruído com toda a 
documentação exigida nos termos do anexo único, deste decreto, será indeferido de 
plano. 

Art. 4º - O servidor quando autorizado a participar de cursos elencados 
no artigo anterior, não terá perda de vencimento observando as seguintes condições: 
 

I – As matrículas, mensalidades e demais despesas relativas ao curso, 
correrão por conta exclusivamente do servidor licenciado.  
 
  II – Serão deferidas ao servidor licenciado todas as vantagens e 
benefícios adquiridos pela classe durante o período de afastamento. 
 
  Art. 5º - O afastamento ocorrerá sempre no interesse da Administração, 
podendo esta vincular a fruição da licença a um programa interno ou a diretrizes 
institucionais a serem alcançadas. 

 
§1º - A concessão da licença é ato discricionário do administrador 

público, que através da análise de critérios de oportunidade e conveniência, poderá 
condicionar o deferimento do pedido ao planejamento interno da unidade 
organizacional, a possibilidade de afastamento e a relevância do curso. 

 
Art. 6º - O prazo da licença será o período que durar o curso.  
 
§1º - o período de afastamento para participar do curso de qualificação 

profissional de que trata este Decreto, será considerado como de efetivo exercício 
para todos os efeitos administrativos legais.  
 

§2º - o afastamento do servidor do magistério não gera para o mesmo o 
direito de acumulação de férias, que deverão coincidir com as férias escolares das 
unidades de ensino municipal. 

 
Art. 7º - Não será concedida a licença de que trata este Decreto, ao 

servidor que: 
 
I – estiver no estágio probatório; 
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II – estiver respondendo a processo administrativo disciplinar; 
  
III – estiver afastado ou suspenso de suas atividades por força de medida 

disciplinar; 
  
VI – ter sido beneficiado com esta licença há no mínimo 03 (três) anos, 

a contar da data do seu retorno; 

   VII - para Qualificação Profissional – Especialização/Mestrado – ao 
servidor quando, lhe restar menos de 04 (quatro) anos para implemento dos requisitos 
da aposentadoria; 

   VIII - para Qualificação Profissional – Doutorado – ao servidor quando, 
lhe restar menos de 08 (oito) anos para implemento dos requisitos da aposentadoria. 

 
Art. 8º - O descumprimento de qualquer das condições e finalidades 

estabelecidas neste Decreto, acarretará a suspensão imediata da licença.  
 

   Art. 9º - Autorizada a licença ou dispensa para Qualificação Profissional 
nas Pós-graduações - Especialização, Residência, Mestrado, Doutorado ou Pós-
doutorado - o servidor assumirá o compromisso de enviar ao dirigente do órgão a qual 
está vinculado: 
 
   I - semestral ou anualmente, conforme o regimento do curso, o 
documento comprobatório da matrícula; 
 
   II - semestral ou anualmente, de acordo com o regimento do curso, 
relatório circunstanciado das atividades e estudos realizados, atestados de frequência 
e documentos comprobatórios de aproveitamento do curso, homologado pela 
instituição de ensino; 
 
   III - semestral ou anualmente, conforme regimento do curso, as notas 
obtidas nas atividades de estudos realizadas no curso e homologadas pela instituição 
de ensino; 
 
   IV - ao término do curso, cópia (impressa e/ou em meio digital) da 
monografia da Especialização e da Residência, dissertação do Mestrado, tese do 
Doutorado e artigo ou relatório do Pós-doutorado para que conste no acervo 
bibliográfico do órgão de lotação.  

   Art. 10º - O servidor licenciado ou dispensado para Qualificação 
Profissional, não poderá alterar a área de concentração do curso sem a anuência do 
dirigente do órgão de origem, assim como, não poderá mudar de programa ou de 
instituição de ensino, sem prévia anuência dirigente do órgão a qual está vinculado.  

   Art. 11º - No caso da não obtenção do título para o qual o servidor 
requereu a licença que trata este decreto, o mesmo deverá ressarcir aos cofres 
públicos os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de 
licenciamento e dispensa deduzidos os encargos sociais.  
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Art. 12º - Caso o servidor abandone o curso em qualquer dos períodos 
letivos, deverá apresentar justificativa ao dirigente do órgão a que estiver vinculado, e 
só poderá solicitar licença para participação em novo curso quando houver decorrido 
período mínimo de 03 (três) anos, após a data do seu retorno.  

 
Parágrafo único: a não conclusão injustificada do curso obrigará o 

servidor a ressarcir os valores despendidos aos cofres públicos, exceto quando o 
afastamento for decorrente de licenças médicas, amparado na legislação específica e 
avaliado pela Coordenação de Medicina do Trabalho. 

 

   Art. 13º - Ocorrendo necessidade de afastamento para tratamento de 
saúde a licença ou dispensa para qualificação profissional será suspensa pelo período 
homologado pela perícia médica oficial. 

   Art. 14º - Os servidores em gozo dos afastamentos disciplinados neste 
instrumento obrigam-se a prestar serviços na Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, 
quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.  

   Parágrafo único. No caso de não cumprimento do disposto do caput 
deste artigo, o servidor deverá ressarcir aos cofres públicos os valores referentes aos 
subsídios percebidos, durante o período do afastamento, subtraído o período em que 
já prestou serviços após o término da licença.  

 
Art. 15º - Concluído o curso ou expirado o prazo de afastamento, o 

servidor deverá retornar ao trabalho no primeiro dia útil.  
 
Art. 16º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito, em 09 de fevereiro de 2015. 
 
 

 
 

EDILSON OLIVEIRA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MAURÍCIO DINIZ MACHADO 
Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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ANEXO ÚNICO 
 
Dos documentos necessários para o processo de concessão de Licença ou Dispensa 
para Qualificação Profissional: 
 
 
1) Fotocópia do RG e CPF; 
 
2) Requerimento do profissional constando os dados funcionais, com endereço e 
telefone; 
 
3) Comprovante de aceite do ingresso no Programa de Especialização, Mestrado, 
Doutorado e Pós-doutorado. 
 
4) Declaração do dirigente do órgão a que o servidor está lotado, que o curso está 
correlacionado com a área de atuação do servidor; 
 
5) Termo de Compromisso firmado pelo servidor com firma reconhecida, pelo qual se 
obriga a apresentar o certificado de conclusão da Especialização, o título de Mestre 
ou Doutor e a prestar serviços no órgão de lotação por um período igual ao da 
licença/dispensa concedida, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos da 
importância correspondente à soma dos subsídios e demais vantagens pagas durante 
a vigência da licença para qualificação profissional; 
 
6) Termo de Compromisso de que cumprirá o disposto no artigo 9º deste Decreto; 
 
7) Cronograma e matriz curricular do curso; 
 
8) Comprovante de residência e termo de compromisso de manter atualizado o 
endereço no local que terá durante a Qualificação. 
 
 
 

 
 

 


