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1ª PARTE
Decreto n º 9.991 de 28 de agosto de 2019



O que o Decreto objetiva?

Estabelecer a 
cultura do 
planejamento

- Plano de 
Desenvolvimento 
de Pessoas;

- Relatório Anual de 
Execução;

- Gestão de Riscos.

Centralizar e 
padronizar as 
Informações

- Sistema SIPEC

on-line (WEB).

Planejar de 
forma 
integrada e

Otimizar 
recursos

- Identificação e 
oferta de Ações 
Transversais 
(comuns a mais de 
um órgão ou 
entidade);

- Coordenação da 
Enap.

Igualar as 
oportunidades

- Divulgação de 
processos seletivos 
claros e objetivos;

- Concessão de 
afastamentos com 
critérios únicos.

Melhorar a 
Transparência 
nas 
informações

- Divulgação das 
despesas na 
internet.

Melhorar a qualidade dos serviços públicos



Mantidas as formas de afastamentos

- Treinamento regularmente instituído (art. 102 da Lei 8.112/90)

- Licença para capacitação (art. 87 da Lei 8.112/90)

- Estudo no exterior (art. 95 da Lei 8.112/90)

- Pós-gradução stricto-sensu (art. 96-A da Lei 8.112/90)



Brasil
• Treinamento regularmente 

instituído - Art. 102 Lei 
8.112/90, Decreto 
9.991/19 e IN

• Pós-graduação - Art. 96A 
Lei 8.112/19. Decreto 
9.991/19 e IN

• Licença para capacitação -
Art. 87 Lei 8.112/90, 
Decreto 9.991/19 e IN

Exterior
• Estudo no exterior - Art. 95 

Lei 8.112/90, Decreto 
9.991/19 e IN

• Pós-graduação - Arts. 95 e 
96A Lei 8.112/19. Decreto 
9.991/19 e IN

• Licença para capacitação -
Arts. 87 e 95 Lei 8.112/90, 
Decreto 9.991/19 e IN

A ação de 
desenvolvimento 

deve:

Ser alinhada ao 
interesse da 

administração

Estar no PDP

Ser alinhada às 
competências relativas 
ao órgão de exercício 

ou de lotação, à carreira 
ou cargo efetivo, ao 

cargo em comissão ou à 
função de confiança

Horário ou local da ação 
inviabilizar o 

cumprimento da jornada 
semanal de trabalho

A inviabilidade será definida 
pelo órgão ou entidade por 

meio de ato próprio (ex.: 
Portaria)

Se não houver inviabilidade 
não há necessidade de 
afastamento devendo a 

ação de desenvolvimento 
ocorrer simultaneamente 

com o trabalho

Regra Geral para 
concessão

Afastamentos



LOREM IPSUM
Regras Específicas para Afastamentos

- NOVIDADES -

Qualquer ação de desenvolvimento 
promovida ou apoiada pelo órgão ou 
entidade

Carga horária >  30 horas semanais

Parcelas: no máximo 6 , não podendo 
o menor período ser inferior a 15 dias

Curso conjugado com:
a) atividades práticas em posto de 
trabalho, ou
b) realização de atividade voluntária

Precedidos de processo seletivo:
1. conduzidos e regulamentados 
pelos órgãos e entidades, e 
2. critérios isonômicos e 
transparentes

Treinamento regularmente 
instituído

Licença para capacitação Pós-graduação



2ª PARTE
Instrução Normativa n º 201 de 12 de setembro de 2019



A IN dispõe sobre os critérios e procedimentos para a implementação da PNDP

Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas - PDP

• Anual
• Equânime a todos os servidores, 

privilegiando a alternância
• Órgão central do SIPEC tem 

papel orientador e se 
manifestará sobre as ações 
transversais e não transversais

• Dúvidas de preenchimento: 
Central SIPEC (servidor.gov.br)

Revisão do PDP

• Pode ser feita e enviada ao órgão 
central do SIPEC no quinto dia útil 
do mês

Execução e Monitoramento do PDP

• As ações transversais não atendidas pela 
Enap, poderão ser contratadas com a 
justificativa da despesa e com a 
comprovação da impossibilidade de 
atendimento

• As ações não transversais podem ser 
contratadas com a justificativa da 
necessidade da despesa

• Publicidade das despesas mensais com as 
ações de desenvolvimento nos sítios 
eletrônicos

Relatório de Execução do PDP

• As informações obtidas serão 
utilizadas pelo órgão ou 
entidade para o aprimoramento 
do PDP do ano seguinte

• O órgão ou entidade que não 
encaminhar ficará impedido de 
enviar o PDP do ano seguinte até 
que apresente o Relatório



https://ww2.uft.edu.br/transparenciaUFT

https://ww2.uft.edu.br/transparencia


UFT



http://www.mctic.gov.br/mc
tic/opencms/acoes_de_dese
nvolvimento_de_pessoas/pa
gina/acoes-de-pessoas.html

MCTIC

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/acoes_de_desenvolvimento_de_pessoas/pagina/acoes-de-pessoas.html


MCTIC



Participação dos servidores e suas chefia na execução do PDP

Servidores

• Com o apoio da chefia imediata, ao servidor compete 
compartilhar os conhecimentos obtidos

Chefias Imediatas

• Compete estimular a participação de todos os servidores sob 
sua gestão na ações de desenvolvimento ofertadas pelo 
órgão ou entidade

• Compete apoiar o servidor na disseminação do 
conhecimento





Adequar, até 05/10/2019, seus atos 
normativos internos ao novo 

Decreto da PNDP e sua Instrução 
Normativa

Elaborar seu PDP consultando 
as necessidades das unidades e 

dos objetivos estratégicos do 
órgão

Aprovar internamente o PDP e 
enviá-lo ao órgão central do 

SIPEC até 15/10/2019

Preparar processo seletivo para 
a concessão de afastamento 
para pós-graduação stricto 

sensu

Dar ampla divulgação da PNDP 
aos seus servidores, assim 
como de todas as ações de 
desenvolvimento ofertadas

Preparar o site do órgão para 
divulgar as despesas com as 
ações de desenvolvimento



Deve conter:

I – Informações sobre:
a) local;
b) carga horária prevista;
c) período do afastamento previsto, incluído o período de trânsito, se 
houver;
d) instituição promotora, quando houver;
e) custos previstos relacionados diretamente com a ação com diárias e 
passagens,  e se houver.

II - Justificativa quanto ao interesse naquela ação;
III - Cópia do trecho do PDP onde está indicada a necessidade;
IV – Manifestação da chefia imediata do servidor;
V - Manifestação da unidade de gestão;
VI – Pedido de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de 
confiança, nos casos do §1º do art. 18 do Decreto nº 9.991, de 2019;
VII – Anuência da autoridade máxima do órgão ou entidade, quando for o 
caso; e
VIII – Publicação do ato de concessão do afastamento, quando for o caso.

A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade do SIPEC poderá 
regulamentar procedimentos e informações complementares para os pedidos 

de afastamento.

Superior a 30 dias:

I – Cargo em comissão ou função de confiança eventualmente 
ocupada: exoneração, à pedido, a partir da data de início do 
afastamento. 

II – Gratificações e adicionais vinculados à atividade ou ao local 
de trabalho e que não façam parte da estrutura remuneratória 
básica do seu cargo efetivo: suspensão da gratificação, a partir da 
data de início do afastamento, sem dispensa da concessão da 
referida gratificação, ou seja, após a licença, o servidor volta 
automaticamente a receber a gratificação ou o adicional.

Processos Administrativo de Afastamentos

Na concessão observar os Interstícios

Para treinamento regularmente instituído: interstício de 60 dias 
entre uma e outra ação 

Para licença para capacitação: caso o servidor parcele o prazo de 3 
meses, interstício de 60 dias entre um e outro período.

Para pós-graduação stricto sensu e estudo no exterior: observar o 
disposto nos artigos 96-A e 95 da Lei 8.112/1990.



www.portalsipec.servidor.gov.br

Atenção: Limpar o cache do seu 
navegador antes de entrar no Portal.

Para limpeza do cache, acessar:
https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/c
omo-limpar-cache-de-navegador/

O Sistema

http://www.portalsipec.servidor.gov.br/
https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/como-limpar-cache-de-navegador/


3ª PARTE
Nota Técnica SEI nº 7058/2019/ME



LOREM IPSUM
AFASTAMENTO PARCIAL

Revogação da Nota Técnica SEI nº 6.197/2015-MP sobre possibilidade de afastamento parcial para participação 
em programa de pós-graduação stricto sensu no País

• As diretrizes do Decreto nº 9.991, de
2019, não abarcam essa possibilidade;

• Esse afastamento não está previsto na Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

• Torna-se, portanto, insubsistente o
entendimento da Nota Técnica nº
6197/2015-MP.

• Nova compreensão sobre afastamentos
do servidor para participação em ações
de desenvolvimento: o instituto
"afastamento" para as finalidades de que
trata o artigo 18 do referido Decreto nº
9.991/2019 apenas quando este for
integral;

• Ou seja, somente quando o horário ou o
local da ação de desenvolvimento
inviabilizar o cumprimento da jornada
semanal de trabalho do servidor;

• Cabe aos órgãos e entidades a definição
dessa inviabilidade;

• O que não se enquadrar como
afastamento deverá ser considerado
como "ação de desenvolvimento em
serviço“.

Nota Técnica SEI nº 7058/2019/ME



DEMAIS ASSUNTOS TRATADOS NA NT

Nota Técnica SEI nº 7058/2019/ME

- Treinamento regularmente instituído; 

- Participação em curso a distância para aprendizado de língua estrangeira;

- Prorrogação de afastamento para participar de pós-graduação stricto sensu no País ou para realizar estudo no 
exterior;

- Tratamento que deve ser aplicado aos processos de afastamento gerados e deferidos na vigência do Decreto nº 
5.707, de 2006, cujos atos estão pendentes de publicação;

- Processo de afastamento para pós-graduação stricto sensu no País, gerado na vigência do Decreto nº 5.707, de 
2006, e que está pendente de deferimento;

- Composição da estrutura remuneratória básica do cargo efetivo, que deve ser considerada a partir do 
afastamento.



4ª PARTE
Portal do Servidor

Exemplos de Boas práticas

Dúvidas



PORTAL DO SERVIDOR:

https://www.servidor.gov.br





DÚVIDAS?

A dúvida refere-se à 
interpretação da 

legislação

Servidor
Procure a Unidade de 
Gestão de Pessoas de 

seu órgão

Representante da 
Unidade de Gestão 

de Pessoas do 
órgão/entidade

Siga o estabelecido na 
Orientação 

Normativa nº 07, de 
2012

ON nº 7 dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados pelos órgãos setoriais, seccionais e 

correlatos do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal – SIPEC, quando 
das consultas ao órgão central relacionadas à 

orientação e ao esclarecimento de dúvidas 
concernentes à aplicação da legislação de 

recursos humanos

Dúvida sobre o preenchimento do 
Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas (PDP) 

Utilize a Central SIPEC

https://www.servidor.gov.b

r/central-sipec




