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INFORMAÇÕES SOBRE O DECRETO Nº 9.991/2019 

 

 

O Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, publicado no DOU de 

29/08/2019, dispõe sobre a política nacional de desenvolvimento de pessoas da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112/90 

referentes  à concessão de licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento, e tem por 

finalidade fortalecer a cultura de planejamento da capacitação vinculada aos objetivos 

institucionais, com vigência a partir de 06 de setembro de 2019. 

 

 

I - DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (Artigos 3º a 11) 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da instituição deverá ser 

elaborado e preenchido em sistema eletrônico disponibilizado pelo órgão central do SIPEC 

(Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - SGP/ME). 

À SGP caberá revisar, orientar e consolidar os planos apresentados por todos 

os órgãos entidades.  

II -  DAS NORMAS COMPLEMENTARES (Artigo 12) 

Até 15/09/2019, o titular do órgão Central do SIPEC editará normas 

complementares (prazos, forma, conteúdo e procedimentos). 

 III – DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Artigos 13 a 15) 

Cursos referentes a ações comuns a servidores dos diversos órgãos 

(transversais) serão ofertados pela Escola Nacional de Administração (ENAP), com 

cronograma elaborado a partir do Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento 

encaminhado pelo órgão central do SIPEC com base nos PDPs. 

 VI – DOS AFASTAMENTOS (Artigos 18 a 20) 

Para participação em ações de desenvolvimento considera-se afastamento a: 

 

1 - Licença para capacitação (artigo 87 da Lei nº 8.112/90). 

 

2 - Participação em programa de treinamento regularmente instituído (inciso 

IV, artigo 102 da Lei nº 8.112/90). 
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3 - Participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País (art. 96-A 

da Lei nº 8.112/90).  

 

4 - Realização de estudo no exterior (artigo 95 da Lei nº 8.112/90). 

Para afastamentos superiores a 30 dias consecutivos, o servidor investido em 

cargo de direção ou função gratificada deverá requerer desligamento (exoneração/dispensa), 

a contar do início do afastamento; e não fará jus às gratificações e adicionais vinculados à 

atividade ou ao local de trabalho, que não integrem estrutura remuneratória básica do seu 

cargo efetivo. 

A Retribuição por Titulação (RT) e o Incentivo à Qualificação (IQ) são 

parte da estrutura remuneratória básica dos cargos efetivos (respectivamente, artigo 16 

da Lei nº 12.772/2012 e artigo 13 da Lei nº 11.091/2005); portanto, não haverá 

suspensão dessas vantagens. 

Outros critérios poderão ser adotados para concessão do afastamento, quando 

a ação de desenvolvimento estiver prevista no PDP do órgão e alinhada ao desenvolvimento do 

servidor nas competências relativas à unidade de lotação e exercício, à carreira ou ao cargo 

efetivo, e  ao cargo de direção ocupado, e o horário ou o local  da ação de desenvolvimento 

inviabilizar o cumprimento da jornada de trabalho semanal do servidor. 

 VI - DO AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (Artigos 21 a 24) 

A concessão de afastamento para pós-graduação está condicionada à realização 

de processo seletivo que será conduzido e regulado pela instituição. O processo seletivo 

considerará, quando houver, a nota da avaliação de desempenho individual, e o alcance de 

metas de desempenho individual. 

A partir de 06/09/2019, qualquer concessão de afastamento deverá ser 

precedida de processo seletivo e estar conforme regras do decreto. A contar de 01/01/2020 

os afastamentos deverão integrar o PDP e os processos somente poderão ser formalizados a 

partir da aprovação do plano. 

 VII - DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO (Artigos 25 a 29) 

A licença capacitação poderá ser concedida para ações de desenvolvimento 

presenciais ou à distância; elaboração de monografia, de trabalho de conclusão de curso, de 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado; participação em curso presencial ou 

intercâmbio para aprendizado de língua estrangeira, quando recomendável ao exercício das 

atividades e atestado pela chefia imediata; ou curso conjugado com atividades práticas e 

realização de atividades voluntárias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12772compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11091compilado.htm
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Será permitido o parcelamento da licença para capacitação em no máximo seis 

períodos de no mínimo de 15 dias cada. 

As ações de desenvolvimento ou conjunto de ações deverá ter carga horária 

total superior a 30 horas semanais, podendo conjugar dois cursos ou mais para a 

integralização. 

As licenças para capacitação concedidas a partir de 06/09/2019 deverão 

cumprir a novas regras do decreto. Processos em análise, desde que deferidos até 

05/09/2019, seguem a regra atual. 

As licenças para capacitação com início a partir de 1º/01/2020 deverão constar 

do PDP e os processos somente poderão ser formalizados a partir da aprovação do referido 

plano. 

O quantitativo máximo de servidores que usufruirão a licença para 

capacitação simultaneamente não poderá ser superior a 2% do total de servidores em 

exercício na instituição. 

IV - DOS PRAZOS  

Serão adotados os seguintes prazos para: 

Exercício 2019 

15/10/19 - entrega do PDP à SPG referente ao exercício 2020. 

15/12/19 – envio do Plano Consolidado pela SGP à ENAP. 

31/01/20 -  ENAP encaminha devolutiva à SGP. 

28/02/20 – SGP emite manifestação aos órgãos, e a ENAP publica cronograma 

de ações. 

A partir de 2020 

15/08 - entrega do PDP à SGP. 

20/10 – SGP envia Plano Consolidado à ENAP. 

05/12 -  ENAP encaminha devolutiva à SGP. 
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20/12 –  SGP  emite manifestação aos órgãos. 

30/12 –  ENAP publica cronograma de ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FONTE: Decreto nº 9.991/2019 e  live  disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=QxEjzY2_crQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QxEjzY2_crQ

