
 

 

RESOLUÇÃO Nº 98, DE 2013. 
 

Dispõe sobre a participação de servidores e 
agentes políticos da Câmara Municipal em cursos, 
congressos, seminários ou eventos similares e dá 
outras providências. 

 

 
 

FAÇO SABER QUE OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MAGDA APROVARAM E EU PROMULGO A SEGUINTE: 
 

RESOLUÇÃO 
 
Art. 1º Esta Resolução disciplina a participação de servidores e agentes políticos 

em cursos, congressos, seminários ou evento similar. 
 
Art. 2º O interessado em participar de cursos, congressos, seminários ou evento 

similar deverá requerer a Presidência da Câmara, o qual fará análise conforme as normas 
constantes desta Resolução. 

 
Art. 3º O requerimento de que trata o artigo anterior deverá ser encaminhado a 

Presidência da Câmara com antecedência mínima de até 3 (três) dias e especificará o local, dias e 
o conteúdo programático, fazendo-se juntar o folder ou material de divulgação do evento. 

 
Art. 4º Para fins de deferimento do requerimento deverá observar o seguinte: 
I- dispor de suficiente dotação orçamentária, bem como de disponibilidade 

financeira. 
II- possuir o enfoque na área de atuação ou com as atividades desempenhadas 

pelo servidor ou agente político; 
III- deverá ser compatível com o interesse da Câmara Municipal. 
IV- possuir em seu conteúdo programático assuntos que representem o efetivo 

aproveitamento do servidor ou agente político para seu aperfeiçoamento e atualização didática. 
 
Art. 5º Não poderá participar do curso, congresso, seminário ou evento similar o 

servidor ou agente político que estiver afastado, licenciado ou por qualquer impedimento legal. 
 
Art. 6º Em caso de desistência da participação do curso, congresso, seminário ou 

evento similar, o servidor ou agente político deverá comunicar a Presidência imediatamente 
informando os motivos da referida desistência. 

 
Art. 7º O servidor ou agente político deverá apresentar relatório resumido de sua 

participação no curso, congresso, seminário ou evento similar, no prazo de até 5 (cinco) dias, 
juntando-se cópia do respectivo documento comprobatório de participação. 

 
Art 8º Na hipótese do servidor ou agente político necessitar da concessão de 

numerário ou diárias para pagamento de despesas relacionadas com a participação no curso, 
congresso, seminário ou evento similar, deverá requerer ao Responsável por Adiantamentos. 

 



 

Parágrafo Único- A concessão contida no caput será requerida somente após o 
Despacho da Presidência autorizando a participação do servidor ou agente político no curso, 
congresso, seminário ou evento similar. 

 
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Magda, 27 de março de 2013. 
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