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DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.RESOLUgAO N°. 359.

Dispoe sobre alteragao da Resolupao n° 350, de 04 

de dezembro de 2018, que dispoe sobre o Plano De 

Cargos, Carreiras e Salaries - PCCS dos servidores 

efetivos da Camara Municipal de Araguaina/TO.

O PLENARIO da CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, Estado do 

Tocantins, no uso das suas atribuipoes legais e constitucionais, nos termos do Art. 15, 

inciso VII, da Lei Organica Municipal c/c Art. 73 § 1°, incisos I e II, do Regimento 

Interno, faz saber que a Camara Municipal de Araguaina, APROVOU e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte Resolugao:

Art. 1° A Resolugao n° 350, de 04 de dezembro de 2018, passa a vigorar 

com as seguintes alteragoes:

Art.28

§ 4° O Adicional por Titularidade Integra a remuneragao do servidor 
efeito de ferias, licengas e afastamentos remunerados, epara

incorporar-se-a aos vencimentos. compondo a base de calculo das

contribuigoes previdenciarias para efeito de aposentadoria e cessao

desde que esta seja para exercer fungoes correlatas as atribuigoes do 

de relevante interesse do Municipio definido por ato docargo, ou 

Poder Executive ou Legislativo.

Art.29
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§ 1° O adicional de Escolaridade de que trata o caput deste artigo sera 

devido a partir da data de apresentagao do titulo, diploma ou 

certificado reconhecido pelo MEC ao Setor de Recursos Humanos 

desta Camara Municipal, via requerimento.

§ 2° O Adicional por Escolaridade integra a remuneragao do servidor 

para efeito de ferias, licengas e afastamentos remunerados, e 

incorporar-se-a aos vencimentos, compondo a base de calculo das 

contribuigoes previdenciarias para efeito de aposentadoria e cessao, 

desde que esta seja para exercer fungoes correlatas as atribuigoes do 

cargo, ou de relevante interesse do Municipio definido por ato do 

Poder Executive ou Legislative.

Art. 30. Os servidores efetivos e estaveis terao direito ao Adicional de 

Capacitagao sobre o vencimento base, por cursos apresentados na 

area de atuagao do servidor, nos limites a seguir:

1-100 (cem) boras: 1% (urn por cento) sobre o vencimento base

II - 200 (duzentas) boras: 2% (dois por cento) sobre o vencimento 

base, ou;

III - 300 (trezentas) boras: 3% (tres por cento) sobre o vencimento 

base.

§ 1° O prazo para entrega dos certificados, titulo ou diploma ao Setor 

de Recursos Humanos desta Camara Municipal, via requerimento, 

sera o mes de outubro de cada ano, sendo o Adicional de Capacitagao 

devido a partir do mes de Janeiro do ano seguinte, ate o limite de 3% 

(tres por cento).

§ 2° Considera-se area de atuagao do servidor aquela area de 

conhecimento trabalhada no cargo para o qual foi aprovado, aquela
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desenvolvida em seu local de lotagao ou departamento, bem como 

aquelas essenciais para o desempenho dos trabalhos do Poder 

Legislative.

§ 3° O total do Adicional de que trata este artigo nao podera exceder 

a 30% (trinta por cento) do valor do vencimento base do servidor.

§ 4° O Adicional de Capacitapao Integra a remuneragao do servidor 

para efeito de ferias, licengas e afastamentos remunerados, e 

incorporar-se-a aos vencimentos, compondo a base de calculo das 

contribuigoes previdenciarias para efeito de aposentadoria e cessao, 
desde que esta seja para exercer fungoes correlatas as atribuigoes do 

de relevante interesse do Municipio definido por ato do

m

cargo, ou 

Poder Executive ou Legislative.

(NR)

Art. 2° Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 29 dias do mes de outubro de 2020.

ALDAIR DA Cp^fA^OUSA (Gipao)

- Presidente da Camara Municipal de Araguaina -
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