
 

Decreto 16.351/16 

  
    Concessão da Licença para Aperfeiçoamento Profissional  

 

 

Gerência de Educação em Saúde 
 



FUNDAMENTOS LEGAIS 
 
Gerais 

  
Estatuto do Servidor Municipal - Lei Municipal 7.169/96 
Decreto Municipal 15.942/15 – dispõe sobre a Política Municipal de Desenvolvimento 
Profissional do Servidor 
Decreto Municipal 16.350/16 – estabelece procedimentos para viagens nacionais e 
internacionais dos servidores públicos municipais. 
Instrução de Serviço 001/2013- certidão de não processo administrativo 
 
 
Específicos 
 
Decreto Municipal 16.351/16 – Estabelece regras complementares para concessão da 
Licença para Aperfeiçoamento Profissional. 
 



 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO 
cursos, treinamentos e eventos (palestras, seminários, workshops, congressos, 
simpósios, jornadas, fóruns, conferências) com carga horária até 360h que tem 
como objetivo a ampliação de determinado tópico do conhecimento; 
 
 
 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL pós-graduação, com carga horária mínima de 
360h, especialização, residência, mestrado, doutorado e pós doutorado. 
 
 
 
    
 
 
 

 



 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

    
A Licença para Aperfeiçoamento Profissional de que trata este Decreto será concedida 
mediante a avaliação, pela SMARH, quando necessário, levará em consideração: 
 
 A ação de capacitação esteja prevista e aprovada no Plano Anual de Desenvolvimento 

do Servidor- PADS; 
 

 O interesse da administração municipal e o alinhamento ao planejamento estratégico 
do órgão; 
 

 A disponibilidade orçamentária; 
 

 Cotas  estabelecidas por Secretaria Temática; 
      SMSA aproximadamente 3% vinculo PBH (423 servidores/ ano): série histórica 

 
 
As atividades de atualização profissional organizadas e/ou executadas direta ou indiretamente pela 
Administração Direta do Município serão consideradas ações de formação em serviço sendo 
desnecessária a concessão da licença para aperfeiçoamento profissional. 
 
 



 
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DA LICENÇA 

 
 

Aceitar as condições de participação; 
Atuar como multiplicador de conhecimentos 
Ser estável no cargo; 
Estar em efetivo exercício das atribuições de seu cargo; 
Ter sido aprovado na última Avaliação de Desempenho; 
Não ter sofrido penalidade disciplinar; 
Não estar usufruindo de licenças; 
Não estar ausente em razão de afastamentos; 
Não estar à disposição de outros órgãos; 
Não ter concluído algum aperfeiçoamento para o qual tenha sido liberado; 
Ter substituto definido para continuidade de suas atividades, quando for o caso; 
 
 
 
 



FORMAS LIBERAÇÃO ATIVIDADES APERFEIÇOAMENTO 
 
 

LICENÇA PARCIAL  
Liberação de até 20% da carga horária mensal de trabalho do servidor, com 
vencimento, durante todo o período da licença. 
 
 
LICENÇA INTEGRAL  
Liberação da carga horária de trabalho mensal do servidor, com ou sem 
vencimentos, durante todo o período da licença 
(acima 50% CH, outro município ou exigência de dedicação exclusiva) 
 
 
LICENÇA MISTA  
Liberação em que se combinam períodos de licença integral (com ou sem 
vencimentos) e parcial da carga horária de trabalho do servidor, durante todo o 
período da licença 
 
 
Obs:  A licença para aperfeiçoamento profissional com ônus para a Prefeitura de 
          Belo Horizonte não incluirá o pagamento de extensão de jornada 



 

 
LIBERAÇÃO DE JORNADA  

 
 

Art. 6º poderá ser concedida a licença para aperfeiçoamento profissional  
dispensada a compensação de horas, para participação no horário de trabalho do 
servidor, em 01 atividade de aperfeiçoamento ou atualização profissional de seu 
interesse e custeado as suas expensas, limitados a 5% da jornada anual do servidor, 
nos termos dos §§ 1°, 2° e 3°do art. 164 da Lei n° 7.169/96. 
 
 
Parágrafo 1º poderá ser concedida a licença para aperfeiçoamento profissional  dispensada a 
compensação de horas, para participação no horário de trabalho do servidor, em 01 atividade 
de aperfeiçoamento ou atualização profissional de seu interesse e custeado as suas expensas, 
com duração máxima equivalente a 20% da jornada mensal do servidor 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS   
 
 
Servidor que descumprir as regras previstas neste Decreto; 
Desistir ou abandonar a modalidade de aperfeiçoamento para o qual foi autorizado;  
For reprovado; 
Antecipadamente desligado;  
Frequência insuficiente apurada ao final de cada uma de suas disciplinas;  
 
 

Penalidades 
Ressarcir ao erário, de forma atualizada, mediante instauração de processo administrativo, 
assegurado direito à ampla defesa e contraditório. 
 
O servidor ficará impedido de participar de capacitações no horário de trabalho e/ou 
solicitar nova licença para aperfeiçoamento profissional pelo tempo correspondente ao 
período integral do curso do qual tenha sido desligado. 
 
 

 



 

LAPSO TEMPORAL  
 
 

Para permanência no serviço 
O servidor deverá prestar serviços ao Município pelo período equivalente ao do seu afastamento, sob 
pena de ressarcimento aos cofres públicos municipais. 

 
 
Para nova solicitação de licença para aperfeiçoamento 
Licença mista ou parcial 
período mínimo de efetivo exercício de 02 (dois) anos (ou mais, caso o curso seja superior a 03 anos), 
contados do término do curso , 
Licença integral com vencimentos 
período mínimo de efetivo exercício de 03 (três) anos (ou mais, caso o curso seja superior a 03 anos), 
contados do término do curso; 
 
 
 

 



 

JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA 
 

Parecer a ser elaborado pela chefia imediata , considerando 
 
Do curso/ evento pleiteado 
Está alinhado ao cargo/ função exercida pelo servidor? 
É coerente com o modelo assistencial e organização de serviços adotados pela SMSA? 
Contribui para a melhoria da qualidade da assistência à população ou ao processo/ equipe de 
trabalho?  
 
Da unidade de lotação / análise do impacto da liberação para a assistência 
Nº profissionais da mesma categoria existentes na unidade e liberados no período; 
Nº profissionais de nível universitário disponíveis na Unidade no período; 
Considerando o risco X benefício da liberação do servidor, há possibilidades de adotar medidas 
que possam mitigar esta ausência? caso afirmativo elencar quais;  
 
Do servidor 
Certificação da estabilidade (publicação); 
Histórico de liberação para aperfeiçoamento nos últimos vinte e quatro meses; 
Providenciar a assinatura do Termo de Compromisso para Licença Atividade de 
aperfeiçoamento (00604196) pelo servidor, no ato de abertura do processo 
 



 
 

PRAZOS 
 

O Decreto 16351/16 estabelece que o processo de abertura para solicitação de 
licença de aperfeiçoamento profissional e o preenchimento do formulário para 
participação em atualização profissional deve ser preenchido no mínimo com 60 dias 
de  antecedência do início do evento. 
  
 
 

 FORMULÁRIOS 
Elaboração/ atualização  na SMARH; 
Disponível  na intranet 
 
 

 
    

 
 



FLUXO PARA ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL ATÉ 359 HORAS ¹ 

Servidor 

Gerente Imediato 
Unidade de Lotação 

GREAS/ NEP 

GEDS 
Custo direto            GEAD             SMARH 

Fora do País SMARH SMARGO 

GREAS/NEP 

UNIDADE LOTAÇÃO do SERVIDOR 

¹ Todos cursos  acima de 5 dias  passarão pela SMARH 



FLUXO PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  > 360 HORAS 

Servidor/ Gerente Imediato 

 
GERHU/ GGTE  de lotação do servidor  

  
 

GREAS/NEP 

GEDS 

SMARH * Publicação no DOM 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO PROCESSO 

Formulário de LAP – ARHRP – 00604078-E. 
Frequência dos 3 últimos meses. 
Comprovante de matrícula/ comprovante de que passou na seleção. 
Ementa do Curso. 
Cronograma do curso. 
Data de início e término do curso ( dia/mês/ano). 
Se for mestrado Título do Projeto de Pesquisa e objetivos. 
Termo de compromisso assinar na unidade. 
 
 
 



Contatos:  
 

geds.aperfeicoamento@pbh.gov.br 
geds@pbh.gov.br 
3277-8514/3277- 8516 
 

mailto:geds.aperfeicoamento@pbh.gov.br
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