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CAPÍTULO V
Da seleção do empreendedor
Art. 22. Nos processos de interesse do Ministério Turismo, aqueles

especificados em portaria de que trata o inciso I do art. 2º ou de sua iniciativa, o processo
de seleção será conduzido pela própria Pasta, ficando a seu critério a escolha da
modalidade a ser empregada no caso concreto, de acordo com a legislação em vigor.

§ 1º. Análises e decisões quanto à inexigibilidade ou dispensa de licitação
ficarão a cargo do Ministério do Turismo.

§ 2º. Previamente aos procedimentos de seleção, será estabelecido em
conjunto com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU,
os modelos de negócios, valores, índices de correção, sanções, formas de pagamento e
outros pontos dos contratos;

Art. 23. Nos casos em que o Ministério do Turismo recomendar a destinação
das áreas a Estado, Distrito Federal ou Município, o processo de seleção pública será
conduzido pelo ente que receber a área, em no máximo dois anos a partir do seu
recebimento, ficando a seu critério a escolha da modalidade a ser empregada no caso
concreto, de acordo com a legislação em vigor.

Parágrafo único. Nas situações descritas no caput, a destinação das áreas pela
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU poderá ser feita
ao Estado, Distrito Federal ou Município, ou diretamente ao vencedor do certame, o que
deverá ser pactuado caso a caso.

CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 24. A destinação de áreas da União será formalizada mediante contrato

assinado pela autoridade competente da Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União - SPU, do Ministério do Turismo e pelo destinatário, e estabelecerá
as condições para o uso das áreas.

Parágrafo único. Os contratos firmados com fundamento nesta IN obedecerão
aos modelos definidos pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União - SPU.

Art. 25. O contrato estabelecerá, sem prejuízo de outras obrigações, que:
I - o destinatário é responsável por quaisquer usos ou intervenções feitas nas

áreas destinadas, devendo zelar pela integridade física dos bens recebidos em destinação,
obrigando-se a utilizar das normas de direito para a proteção desses bens contra a
ameaça de turbação ou esbulho;

II - o destinatário deve solicitar à SPU/UF a averbação em cadastro próprio e
na matrícula do imóvel quando houver incorporação de benfeitorias nas áreas
destinadas;

III - o bem da União, ao fim do contrato, seja revertido em idênticas ou
melhores condições do que as recebidas, a critério da Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União - SPU;

IV - todas as benfeitorias realizadas pelo destinatário na área destinada serão
incorporadas aos bens da União ao final do contrato;

V - a obtenção de autorizações, licenças ou alvarás para a implantação e
funcionamento do empreendimento, bem como suas renovações, se necessárias, é de
exclusiva competência do destinatário;

VI - a manutenção da eficácia contratual depende da regular situação das
autorizações, licenças ou alvarás aplicáveis ao empreendimento;

VII - o destinatário poderá destinar direitos de uso de parcelas do bem a
terceiros, nas formas previstas em lei, com vistas a atingir a plena finalidade do
empreendimento;

VIII - o destinatário está autorizado a realizar as obras especificadas,
observando as delimitações e o prazo para sua realização;

IX - o destinatário deverá arcar com o valor de indenização estabelecido em
virtude de supressão autorizada de terrenos;

X - a realização de obras está vinculada à viabilidade ambiental de sua
execução e à obrigação da obtenção pelo destinatário de todas as licenças e alvarás
necessários; e

XI - o destinatário deverá disponibilizar, quando solicitado, documentação
contábil e administrativa relativa ao empreendimento, e permitir a visita de inspeção de
servidores da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU, ou
de seus prepostos.

Seção II
Do Trâmite Processual dos Projetos de Interesse do Ministério do Turismo
Art. 26. O trâmite processual será iniciado por meio da manifestação formal do

particular ou ente federado ao Ministério do Turismo, acompanhado do projeto técnico
elaborado conforme modelo definido em portaria ministerial.

Art. 27. A unidade organizacional do Ministério do Turismo responsável por
analisar as solicitações, emitirá nota técnica circunstanciada, com anuência da autoridade
superior hierárquica, que a submeterá ao Ministro de Estado do Turismo.

Parágrafo único. A aprovação da nota técnica no âmbito do Ministério do
Turismo, e a submissão do processo à Secretaria de Coordenação de Governança do
Patrimônio da União poderá ser delegada à Secretaria Nacional daquela Pasta.

Art. 28. O requerimento de áreas com potencial para o desenvolvimento do
turismo será encaminhado pelo Ministério do Turismo à SPU/UF no Estado onde se
localiza o imóvel, contendo no mínimo:

I - características do imóvel pretendido;
II - endereço com CEP (se imóvel urbano);
III - memorial descritivo da área com coordenadas UTM, referenciado ao

Sistema Geodésico Brasileiro informando o fuso de localização do imóvel;
IV - planta com a poligonal da área pretendida e planta de situação e o

respectivo arquivo vetorial georreferenciado em formato shapefile;
V - finalidade da destinação e atividades a serem desenvolvidas;
VI - prazo para o cumprimento do objetivo;
VII - estimativa de valor do imóvel; e
VIII - parecer final conclusivo com relação à regularidade documental e técnica

do projeto e a viabilidade do uso.
Parágrafo único. Os dados georreferenciados deverão seguir o padrão do

Sistema Geodésico Brasileiro - Datum Planimétrico SIRGAS 2000 estabelecido nas Normas
e Especificações Técnicas da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, que foi
regulamentada no Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008; e as normas técnicas
da IDE-SPU previstas na Portaria MP nº 88, de 31 de maio de 2017.

Art. 29. O requerimento será analisado pela SPU/UF na qual se localizem as
áreas da União e, constatada ausência de documentação ou falhas no requerimento, o
requerente será notificado para complementação ou correção do pedido, no prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogáveis, justificadamente, sob pena de cancelamento.

Parágrafo único. Constatada a existência de outros usos, incumbirá à SPU/UF
verificar, de imediato e de ofício, a regularidade da ocorrência, adotando as providências
administrativas necessárias à solução de continuidade da ocorrência, caso inexista amparo
legal.

Art. 30. A manifestação da SPU/UF deverá ser dirigida à Unidade Central da
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU, para autorização
da destinação, com parecer circunstanciado sobre os aspectos técnicos e de conveniência
e oportunidade administrativa, devidamente aprovado pelo Superintendente do
Patrimônio da União na Unidade Federativa correspondente, e levará em consideração:

I - a situação ocupacional do imóvel, inclusive, quanto à eventual localização
em área de preservação ambiental, ou ocorrências afins, que de alguma forma torne
restrito o uso e a conservação do imóvel;

II - outros usos emprestados ao imóvel de domínio da União indicado nos
documentos constantes da consulta e a existência de outros pedidos a respeito; e

III - as homologações das peças técnicas apresentadas pelo Ministério do
Turismo.

Parágrafo único. Com vistas à perfeita instrução processual e tomada de decisão,
deverá ser anexado em todos os processos instruídos o "espelho do cadastro" dos sistemas
patrimoniais existentes, contendo todas as informações do imóvel, inclusive com a sua estimativa
de valor atualizada, além do levantamento fotográfico colorido, sempre que possível.

Art. 31. A solicitação não aprovada pela SPU/UF será encaminhada à Unidade
Central da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU, para
análise e posterior restituição ao Ministério do Turismo, por meio de expediente contendo
a devida justificativa.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 32. O Ministério do Turismo e a Secretaria de Coordenação e Governança

do Patrimônio da União - SPU deverão fiscalizar o cumprimento dos contratos de
destinação firmados com fulcro nesta Instrução Normativa, cada Pasta dentro da sua
esfera de atuação.

Art. 33. A ocupação de áreas de domínio da União com potencial para o
desenvolvimento do turismo sem autorização e sem a observância do disposto nesta
Instrução Normativa e na Portaria Interministerial ME/MTur nº 151, de 10 de abril de
2019, sujeitará o infrator às cominações legais previstas.

Art. 34. O destinatário de que trata esta Instrução Normativa garantirá o livre
acesso de representantes ou mandatários dos órgãos públicos às áreas para fins de
fiscalização, avaliação e pesquisa.

Art. 35. Os projetos apresentados com vistas à obtenção da destinação prevista
nesta IN deverão observar as condições especiais sobre as praias, na forma prevista no
art. 10 da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988.

Art. 36. Os municípios que pleitearem projetos de interesse turístico de que
trata esta IN, que envolvam ambientes ou atividades localizadas ou relacionadas a orlas e
praias, deverão requerer a gestão de orlas e praias de seu território à Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU, nos termos do art. 14 da Lei
13.240, de 30 de dezembro de 2015.

Art. 37. Caso o espaço requerido tenha tido sua gestão transferida ao
município onde a área requerida esteja localizada, por força do art. 14 da Lei nº 13.240,
de 2015, o município deverá ser consultado acerca da disponibilidade da área e, em caso
afirmativo, deverão ser adotadas as providências para que ela seja suprimida da poligonal
constante do Termo de Adesão da Gestão de Praias firmado com a Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU.

Art. 38. Quando a área requerida for rural e em faixa de fronteira ou localizar-
se dentro da faixa de 100 (cem) metros ao longo da costa marítima ou na circunferência
de 1.320 (mil trezentos e vinte) metros de raio em torno de fortificações e
estabelecimentos militares e o interessado for pessoa estrangeira, a SPU/UF remeterá o
processo à Unidade Central da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União - SPU, devidamente instruído com nota técnica, minutas de portaria autorizativa e
de contrato, para promover as diligências necessárias.

§1º Nas hipóteses em que o imóvel localizar-se dentro da faixa de 100 metros
ao longo da costa marítima, a remessa a que se refere o caput será desnecessária se o
interessado for pessoa física e a área for inferior a 1000 metros quadrados.

§2º A remessa também será necessária se a pessoa jurídica, embora
constituída sob as leis brasileiras, possuir maioria do capital social estrangeiro.

Art. 39. Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor na data de sua
publicação.

HIGINO BRITO VIEIRA
Secretário-Executivo

Substituto

FERNANDO ANTON BASUS BISPO
Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 325, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO
DIGITAL, no uso de sua atribuição delegada pelo inciso I do art. 1º da Portaria nº 201, de
29 de abril de 2019,e o MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 5º da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e em cumprimento às
decisões judiciais exaradas na Ação Civil Pública nº 0002010-62.2011.4.02.5101 pela 12ª
Vara Federal do Rio de Janeiro, e no Agravo de Instrumento nº0002467-90.2019.4.02.0000
pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, resolvem:

Art. 1º Fica autorizada a contratação de 35 (trinta e cinco) enfermeiros de nível
superior, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público do Hospital Federal do Andaraí, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
na forma do inciso II do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Art. 2º O prazo de validade dos contratos será de 6 (seis) meses, conforme
previsto no inciso I do art. 4ºda Lei nº 8.745, de 1993, com possibilidade de prorrogação,
desde que devidamente justificada pelo Ministro de Estado da Saúde, nos termos do inciso
VI do parágrafo único do art. 4º da citada Lei.

Parágrafo único. A prorrogação poderá ocorrer pelo prazo necessário à
superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergências em saúde
pública, desde que não exceda a 2 (dois) anos, contados da primeira contratação.

Art. 3º As contratações de que trata o art. 1º somente serão formalizadas
mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas, observados os demais
procedimentos previstos na Lei nº 8.745, de 1993.

Parágrafo único. As despesas com as contratações autorizadas por esta Portaria
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Grupo de Natureza de
Despesa -GND "1 -Pessoal e Encargos Sociais", tendo em vista que visam à substituição de
servidores e empregados públicos, nos termos do art. 98 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto
de 2018.

Art. 4º Compete ao Ministério da Saúde definira remuneração dos profissionais
a serem contratados, de acordo com o inciso II do art. 7ºda Lei nº 8.745, de 1993.

Art. 5º A contratação de que trata esta Portaria dependerá de prévia aprovação
em processo seletivo simplificado, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.745, de 1993.

Parágrafo único. Poderá ser contratado profissional selecionado em processo
seletivo anteriormente realizado, desde que não tenha sido por exclusiva análise
curricular.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO SPENCER UEBEL

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 201, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre os critérios e procedimentos
específicos para a implementação da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que
trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019,
pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal - SIPEC.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL SUBSTITUTO, DA
SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, II e III
do art. 138 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, resolve:

Objeto e âmbito de aplicação
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Art. 1º Estabelecer prazos, condições, critérios, procedimentos e orientações
para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP, de
que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019.

Conceitos
Art. 2º Para os fins da aplicação desta Instrução Normativa, entende-se

por:
I - ação de desenvolvimento ou capacitação: toda e qualquer ação voltada

para o desenvolvimento de competências, organizada de maneira formal, realizada de
modo individual ou coletivo, presencial ou a distância, com supervisão, orientação ou
tutoria; e

II - competências transversais: competências comuns a servidores em exercício
em diferentes órgãos ou entidades no âmbito do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC.

Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas
Art. 3º O Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP deverá ser elaborado

anualmente com o registro das necessidades de desenvolvimento dos servidores de cada
órgão ou entidade e das ações planejadas para atendê-las que serão executadas no ano
seguinte ao do planejamento.

§ 1º A elaboração, o monitoramento e a avaliação do PDP serão realizados
por meio de sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central do SIP EC .

§ 2º O órgão central do SIPEC divulgará guia com orientações que deverão ser
seguidas para o uso do sistema.

Art. 4º A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade é a responsável
pela elaboração, execução, monitoramento e avaliação do PDP perante o órgão central
do SIPEC e deverá:

I - dar ampla divulgação da PNDP;
II - definir e divulgar internamente qual será a metodologia utilizada para o

levantamento das necessidades de desenvolvimento dos servidores, sendo obrigatória a
consulta às unidades dos órgãos e entidades;

III - garantir que a oferta das ações de desenvolvimento aconteça de maneira
equânime a todos os servidores, privilegiando a alternância;

IV - preencher, fazer ajustes e a revisão final, no caso do órgão ou entidade
optar pelo preenchimento centralizado na unidade de gestão de pessoas;

V - orientar os servidores responsáveis pelo preenchimento do PDP,
acompanhar o preenchimento, fazer ajustes, consolidar e fazer a revisão final, no caso do
órgão ou entidade optar pelo preenchimento de forma descentralizada pelas unidades;

VI - enviar o PDP para aprovação da autoridade máxima do órgão ou
entidade;

VII - enviar o PDP, devidamente aprovado, ao órgão central do SIPEC até o dia
15 de junho de cada ano civil, ou no dia útil subsequente; e

VIII - coordenar e executar os trâmites de revisão do PDP, nos termos do art.
5º do Decreto nº 9.991, de 2019.

Parágrafo único. A unidade de gestão de pessoas deverá orientar todos os
servidores envolvidos na elaboração e na execução do PDP quanto às diretrizes definidas
no §1º do art. 3º do Decreto nº 9.991, de 2019.

Art. 5º Além das elencadas no art. 4º do Decreto nº 9.991, de 2019, o PDP
conterá as seguintes informações:

I - se a ação de desenvolvimento é considerada transversal ou não, nos
termos do parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 9.991, de 2019;

II - a competência associada à necessidade de desenvolvimento descrita;
III - a quantidade prevista de servidores que terão suas necessidades

desenvolvidas para cada ação de desenvolvimento descrita, devendo ser individualmente
considerado o servidor contemplado com mais de uma ação para o período;

IV - a(s) unidade(s) onde atuam os servidores que compõem o público-alvo
previsto;

V - a(s) unidade(s) da federação onde estão lotados os servidores que
compõem o público-alvo previsto;

VI - o enfoque da ação de desenvolvimento a ser realizada para atender à
necessidade descrita;

VII - se a ação de desenvolvimento tem relação com algum Sistema
Estruturante do Poder Executivo Federal;

VIII - o tipo de aprendizagem e sua especificação;
IX - a modalidade da ação de desenvolvimento;
X - o título da ação, se já houver previsão;
XI - a carga horária total individual prevista;
XII - o ano previsto para o término da ação;
XIII - se a ação é gratuita;
XIV - se a ação pode ser atendida por Escola de Governo ou unidade

equivalente do órgão ou entidade do servidor; e
XV - outras informações que o órgão ou entidade julgar pertinentes.
Parágrafo único. As ações de desenvolvimento registradas no PDP que

ultrapassarem o exercício de execução deverão constar nos relatórios anuais de execução
de todos os anos enquanto durar a ação.

Art. 6º O órgão central do SIPEC exercerá papel orientador das diretrizes
estabelecidas, analisará o PDP de cada órgão e entidade e emitirá manifestação técnica
a respeito do PDP até o dia 30 de novembro de cada ano civil, ou no dia útil
subsequente.

§ 1º A manifestação do órgão central de que trata o caput conterá:
I - as orientações para as ações não transversais de desenvolvimento, que

poderão ser ofertadas pelos órgãos e entidades, de maneira direta ou indireta;
II - a lista de ações transversais que serão providas pela Escola Nacional de

Administração Pública - ENAP, pelas Escolas de Governo do Poder Executivo federal, e
que não poderão ser executadas diretamente pelos órgãos e entidades; e

III - outras informações que o órgão central do SIPEC julgar pertinentes.
§ 2º As ações de desenvolvimento deverão se adequar às orientações do

órgão central.
§ 3º As ações de desenvolvimento a que refere o parágrafo único do art. 5º

já aprovadas para o primeiro ano de execução poderão ser executadas nos anos
posteriores independentemente da manifestação técnica do órgão central.

Art. 7º O órgão central do SIPEC esclarecerá dúvidas dos órgão e entidades
acerca do preenchimento do PDP, por meio da Central de Atendimento do SIPEC, até
quinze dias antes da data limite para envio do PDP à autoridade máxima do órgão ou
entidade.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, não será aplicada a
Orientação Normativa n° 7, de 17 de outubro de 2012.

Art. 8º O órgão central do SIPEC poderá solicitar informações e alterações
sobre o conteúdo do PDP do órgão ou entidade.

Art. 9º O órgão central do SIPEC encaminhará à ENAP o Plano Consolidado de
Ações de Desenvolvimento com as necessidades de desenvolvimento de competências
transversais até o dia 20 de agosto de cada ano civil, ou no dia útil subsequente.

Revisão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas
Art. 10. A revisão de que trata o §1º do art. 5º do Decreto nº 9.991, de 2019

observará as seguintes etapas:
I - aprovação pela autoridade máxima do órgão ou entidade, observada a

possibilidade prevista no §2º do art. 5º do Decreto nº 9.991, de 2019;
II - envio ao órgão central do SIPEC no quinto dia útil do mês, e
III - devolução, pelo órgão central do SIPEC, ao órgão ou entidade até trinta

dias após o recebimento.

Parágrafo único. As ações de desenvolvimento que forem objeto de revisão no
PDP deverão se adequar às orientações do órgão central do SIPEC, após a devolução de
que trata o inciso II.

Execução e monitoramento do Plano de Desenvolvimento de Pessoas
Art. 11. Caberá às unidades de gestão de pessoas o acompanhamento e a

divulgação interna do cronograma de ações de desenvolvimento de forma a garantir que
os servidores possam se inscrever nas ações de desenvolvimento constantes do PDP.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades devem buscar parcerias com
instituições reconhecidas, no Brasil e no exterior, e divulgar internamente cursos e
capacitações que estejam alinhados às ações de desenvolvimento constantes do PDP do
órgão ou entidade.

Art. 12. No caso de impossibilidade de atendimento das ações transversais
pela ENAP, ou pelas Escolas de Governo do Poder Executivo federal, o órgão ou entidade
poderá contratar as ações por meio de processo administrativo com a justificativa da
despesa, com a comprovação da impossibilidade de atendimento na forma do caput e
observada a legislação vigente.

Art. 13. O órgão ou entidade poderá contratar as ações de desenvolvimento
não transversais mediante abertura de processo administrativo com a justificativa da
necessidade da despesa, observadas as diretrizes do Decreto nº 9.991, de 2019, as
orientações contidas na manifestação técnica do órgão central do SIPEC e a legislação
vigente.

Art. 14. O órgão ou entidade deverá promover a publicidade das despesas
mensais a que se refere o art. 16 do Decreto nº 9.991, de 2019 até o 10º dia útil do mês
subsequente, de forma transparente e objetiva ao cidadão, discriminando:

I - nome do servidor para a qual foi destinada a despesa;
II - tipo da despesa:
a) se diárias e passagens;
b) se mensalidade;
c) se inscrição; e
d) se contratação, prorrogação ou substituição contratual.
III - despesas com manutenção da remuneração do servidor durante o

afastamento para realizar a ação de desenvolvimento;
IV - valor total de cada tipo de despesa;
V - número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e razão social

do fornecedor para cada tipo de despesa;
VI - período da ação de desenvolvimento; e
VII - a necessidade de desenvolvimento descrita no PDP.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e

entidades deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
sendo obrigatória a divulgação em seus sítios eletrônicos oficiais na falta de outros
sistemas integrados de transparência.

Art. 15. Na execução do PDP, compete aos servidores, juntamente com o
apoio da chefia imediata:

I - participar das ações para as quais se inscreveu;
II - compartilhar os conhecimentos obtidos, sempre que possível;
III - utilizar os conhecimentos obtidos no desenvolvimento do trabalho,

sempre que possível; e
IV - fornecer à unidade de gestão de pessoas informações que permitam

avaliar se a ação conseguiu suprir a necessidade de desenvolvimento.
Parágrafo único. Em atendimento ao disposto nos incisos II e III, os órgãos e

entidades buscarão incentivar e oportunizar a disseminação do conhecimento obtido
pelos seus servidores.

Art. 16. Na execução do PDP, compete à chefia imediata do servidor:
I - estimular a participação de todos os servidores sob sua gestão nas ações

de desenvolvimento ofertadas pelo órgão ou entidade;
II - acompanhar a eficácia da ação de desenvolvimento na aplicação prática

dos conhecimentos adquiridos pelos servidores; e
III - apoiar o servidor na disseminação do conhecimento obtido nas ações de

desenvolvimento.
Art. 17. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade é responsável

por acompanhar a execução do PDP, cabendo-lhe apoiar e orientar as chefias imediatas
e os servidores acerca do cumprimento do disposto no Decreto nº 9.991, de 2019, e
nesta Instrução Normativa.

Art. 18. Para cada necessidade de desenvolvimento, a unidade de gestão de
pessoas acompanhará e registrará no PDP as seguintes informações:

I - as necessidades de desenvolvimento que foram atendidas com o registro
das ações de desenvolvimento previstas e realizadas, integral ou parcialmente;

II - as necessidades de desenvolvimento que não foram atendidas e a
justificativa do não atendimento;

III - se a ação foi realizada no país ou no exterior;
IV - o custo de execução das ações de desenvolvimento realizadas;
V - as despesas com diárias e passagens, quando houver;
VI - a carga horária realizada;
VII - a quantidade de servidores capacitados;
VIII - a avaliação da execução; e
IX - informações que permitam avaliar se a ação conseguiu suprir a

necessidade de desenvolvimento.
Relatório Anual de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas
Art. 19. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade elaborará o

Relatório Anual de Execução do PDP juntamente com gestores e servidores.
§ 1º Os órgãos e as entidades deverão encaminhar ao órgão central do SIPEC

o relatório de que trata o caput, até o dia 31 de janeiro, ou no dia útil subsequente, do
ano civil posterior ao da execução do PDP.

§2º O Relatório Anual de Execução do PDP deverá conter, no mínimo:
I - a quantidade total de ações de desenvolvimento realizadas;
II - a quantidade total de ações de desenvolvimento que foram prevista e não

foram realizadas;
III - a quantidade de ações transversais realizadas;
IV - a quantidade de ações não transversais realizadas;
V - a quantidade de ações realizadas no exterior;
VI - a quantidade total de participações em ações de desenvolvimento;
VII - a quantidade total de servidores em exercício;
VIII - a quantidade total de servidores capacitados em cada ação de

desenvolvimento;
IX - a quantidade e os fundamentos das revisões realizadas no PDP no

decorrer do ano;
X - o total de despesas realizadas com ações de desenvolvimento,

discriminando separadamente:
a) diárias e passagens; e
b) custos diretamente relacionados à ação de desenvolvimento;
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XI - dentre os servidores que foram capacitados, informações discriminadas
acerca do:

a) nível de escolaridade antes da ação de capacitação;
b) cargo efetivo; e
c) cargo em comissão ou função de confiança, quando for o caso.
XII - a análise do impacto das ações de desenvolvimento realizadas sobre o

desempenho do órgão ou entidade;
XIII - a análise do custo-benefício das ações de desenvolvimento realizadas;

e
XIV - os fornecedores das ações de desenvolvimento que não tiverem sido

realizadas pela ENAP ou pelas demais Escolas de Governo do Poder Executivo federal.
§ 1º As informações e dados obtidos no Relatório Anual de Execução do PDP

do órgão ou entidade deverão ser utilizados pelo órgão ou entidade para o
aprimoramento do PDP do ano seguinte.

§ 2º O órgão ou entidade que não encaminhar o Relatório Anual de Execução
do PDP ficará impedido de encaminhar o PDP do ano subsequente enquanto não suprida
a omissão.

Art. 20. O órgão central do SIPEC elaborará, até 31 de março de cada ano
civil, ou no dia útil subsequente, o Relatório Consolidado de Execução dos PDP, com base
nos relatórios anuais de execução recebidos dos órgãos e entidades.

Parágrafo único. O relatório previsto no caput servirá como instrumento de
análise e de monitoramento da implementação da PNDP.

Afastamentos
Art. 21. Todos os afastamentos previstos no art. 18 do Decreto nº 9.991, de

2019 deverão ter suas ações previstas no PDP do órgão ou entidade de exercício do
servidor.

Art. 22. A aprovação do PDP pela autoridade competente não dispensa a
abertura de processo de solicitação do afastamento.

Art. 23. Quando a licença para capacitação for concedida de forma parcelada,
nos termos do §3º do art. 25 do Decreto nº 9.991, de 2019, deverá ser observado o
interstício mínimo de sessenta dias entre quaisquer períodos de gozo de licença para
capacitação.

Parágrafo único. Aplica-se o interstício mínimo previsto no caput à concessão
de participação em programa de treinamento regularmente instituídos.

Art. 24. O processo de afastamento do servidor deverá ser instruído com:
I - as seguintes informações sobre a ação de desenvolvimento:
a) local em que será realizada;
b) carga horária prevista;
c) período do afastamento previsto, incluído o período de trânsito, se houver,

sendo dispensada a apresentação prévia de documentos comprobatórios;
d) instituição promotora, quando houver;
e) custos previstos relacionados diretamente com a ação, se houver; e
f) custos previstos com diárias e passagens, se houver.
II - justificativa quanto ao interesse da administração pública naquela ação,

visando o desenvolvimento do servidor;
III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade

de desenvolvimento;
IV - manifestação da chefia imediata do servidor, com sua concordância

quanto à solicitação;
V - manifestação da unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade do

servidor, indicando sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação;
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.
Parágrafo único. A unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade do

SIPEC poderá regulamentar procedimentos e informações complementares para os
pedidos de afastamento.

Art. 25. Nos afastamentos superiores a trinta dias consecutivos, ficará
suspenso o pagamento das parcelas referentes às gratificações e adicionais de que trata
o inciso II do §1º do art. 18 do Decreto nº 9.991, de 2019 a contar do primeiro dia de
afastamento.

Parágrafo único. A suspensão do pagamento de que trata o caput não implica
na dispensa da concessão das referidas gratificações e adicionais.

Art. 26. O servidor deverá comprovar a participação efetiva na ação que gerou
seu afastamento, no prazo de até trinta dias da data de retorno às atividades, devendo
apresentar:

I - certificado ou documento equivalente que comprove a participação;
II - relatório de atividades desenvolvidas; e
III - cópia de trabalho de conclusão, monografia, dissertação ou tese, com

assinatura do orientador, quando for o caso.
Parágrafo único A não apresentação da documentação de que trata este artigo

sujeitará ao servidor o ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao órgão ou à
entidade, na forma da legislação vigente.

Art. 27. Apenas serão concedidos os afastamentos de que trata o art. 18 de
Decreto nº 9.991, de 2019, quando demonstrado que o horário ou o local da ação de
desenvolvimento inviabiliza o cumprimento da jornada semanal de trabalho do
servidor.

§ 1º A inviabilidade de que trata o inciso III do art. 19 do Decreto nº 9.991,
de 2019, será definida em ato do órgão ou entidade.

§ 2º A ação de desenvolvimento que for realizada durante a jornada de
trabalho e não gere o afastamento do servidor deverá constar no PDP para fins de
planejamento e registro do desenvolvimento da necessidade.

Art. 28. O processo administrativo para autorização de reembolso de inscrição
e de mensalidade, além de demonstração do cumprimento dos requisitos previstos no
art. 30 do Decreto nº 9.991, de 2019, deverá ser instruído com:

I - justificativa da relevância da ação de desenvolvimento alinhada aos
objetivos organizacionais do órgão ou da entidade; e

II - indicação do motivo pelo qual não foi possível realizar as despesas pelo
órgão em tempo hábil.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso IV do art. 30 do Decreto nº
9.991, de 2019, considera-se imprescindível a ação de desenvolvimento cuja não
realização possa acarretar prejuízos concretos ao desempenho dos objetivos
organizacionais do órgão ou da entidade.

Licença para Capacitação
Art. 29. A autoridade máxima ou a autoridade delegada na forma do art. 28

do Decreto nº 9.991, de 2019, concederá a licença para capacitação após a
manifestação:

I - da chefia imediata do servidor que avaliará a compatibilidade entre a
solicitação e o planejamento dos afastamentos de toda força de trabalho da unidade;
e

II - da unidade de gestão de pessoas que avaliará a relevância da ação de
desenvolvimento para a instituição e o cumprimento dos requisitos necessários à
concessão.

Parágrafo único. Para fins de concessão da licença para capacitação, a unidade
de gestão de pessoas deverá fazer constar do processo e levar em conta para a
manifestação de que trata o inciso II informações acerca do tempo de efetivo exercício,
da existência de períodos de afastamento por licença para tratar de assuntos particulares,
períodos de gozo de licença para capacitação ou de afastamentos relacionados no art. 96-
A da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 30. Para solicitar a utilização de saldo remanescente oriundo de
interrupção de licença para capacitação, o servidor deverá instruir novo processo de
solicitação, demonstrando, em relação ao período remanescente, o cumprimento dos
requisitos para concessão da licença para capacitação, previstos no Decreto nº 9.991, de
2019, e nesta Instrução Normativa.

Art. 31. No caso previsto na alínea "a" do inciso IV, do art. 25 do Decreto nº
9.991, de 2019 todos os custos diretos ou indiretos com inscrição, deslocamento,
hospedagem e realização da ação de desenvolvimento serão de exclusiva
responsabilidade do servidor, salvo quando houver:

I - disponibilidade orçamentária;
II - interesse da administração; e
III - aprovação do dirigente máximo do órgão ou entidade.
Art. 32. Para requerer a licença para capacitação, no caso previsto na alínea

"a" do inciso IV do art. 25 do Decreto nº 9.991, de 2019, serão necessários, além
daqueles previstos no art. 24, os seguintes documentos:

I - Acordo de Cooperação Técnica assinado pelos órgãos ou entidades
envolvidas ou instrumento aplicável; e

II - Plano de Trabalho elaborado pelo servidor, contendo, no mínimo, a
descrição de:

a) objetivos da ação na perspectiva de desenvolvimento para o servidor;
b) resultados a serem apresentados ao órgão ou entidade onde será realizada

a ação;
c) período de duração da ação;
d) carga horária semanal; e
e) cargo e nome do responsável pelo acompanhamento do servidor no órgão

ou entidade de exercício e no órgão ou entidade onde será realizada a ação.
Art. 33. A utilização da licença para capacitação para o caso previsto na alínea

"b" do inciso IV do art. 25 do Decreto nº 9.991, de 2019 poderá ser realizada em:
I - órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

que tenham programa de voluntariado vigente; ou
II - instituições públicas ou privadas de qualquer natureza, na forma de que

trata o Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019.
Art. 34. Além daqueles previstos no art. 24, o processo para concessão de

licença para capacitação para curso conjugado com a realização de atividade voluntária
deverá ser instruído com a declaração da instituição onde será realizada a atividade
voluntária, informando:

I - a natureza da instituição;
II - a descrição das atividades de voluntariado a serem desenvolvidas;
III - a programação das atividades;
IV - a carga horária semanal e total; e
V -o período e o local de realização.
Art. 35. Na hipótese de concessão da licença para capacitação para realização

de curso conjugado com atividade voluntária, de que trata a alínea "b" do inciso IV do
art. 25 do Decreto nº 9.991, de 2019, deverão ser observados os critérios já estabelecidos
na legislação vigente e os definidos pelo órgão ou entidade, se houver.

Disposições finais e transitórias
Art. 36. Ficam definidos os seguintes prazos que servirão para o PDP relativo

ao exercício de 2020:
I - 15 de outubro de 2019 para encaminhamento do PDP, de que trata o

inciso VII do art. 4º desta Instrução Normativa, ao órgão central do SIPEC;
II - 16 de dezembro de 2019 para encaminhamento do Plano Consolidado, de

que trata o art. 9º desta Instrução Normativa, à ENAP; e
III - 28 de fevereiro de 2020 para a devolução do PDP com a manifestação

técnica, de que trata o art. 6º desta Instrução Normativa, para os órgãos e entidades.
Parágrafo único. Os prazos dos relatórios definidos nos art. 19 e 20 aplicam-

se para o primeiro ano de avaliação do PDP.
Art. 37. As ações de desenvolvimento já aprovadas e cuja duração da

execução que se estenda até os anos seguintes àquele do PDP de referência, deverão
constar no Relatório Anual de Execução do PDP, nos moldes do parágrafo único do art.
5º, e poderão ser executadas nos anos posteriores independentemente da manifestação
técnica do órgão central.

Vigência
Art. 38. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua

publicação.

FÁBIO TEIZO BELO DA SILVA

PORTARIA Nº 1.596, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

Altera a Portaria nº 236, de 8 de dezembro de
2014, que institui a Política de Segurança da
Informação do Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL SUBSTITUTO, DA
SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.
138, do Anexo I do Decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º A Portaria nº 236, de 8 de dezembro de 2014, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art.5º......................................................................................................................
§ 1º O disposto nos incisos II, III, IV, V e VI não se aplicam a usuários

servidores.
§ 2º O acesso do usuário órgão ficará suspenso, temporariamente, durante

o período de férias do usuário." (NR)
"Art.6º......................................................................................................................
VI - autorizar excepcionalmente e por prazo determinado o acesso ao SIAPE

a órgãos públicos federais e estaduais que não sejam integrantes do SIPEC, para fins
de consulta, desde que seja realizada para o atendimento de finalidade pública, na
persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais
ou cumprir as atribuições legais do serviço público." (NR)

"Art.11....................................................................................................................."
III - militar das Forças Armadas, militar dos governos estaduais e

empregados públicos cujas atribuições regimentais incluam a consulta e/ou
gerenciamento de pessoas cujas folhas de pagamento sejam processadas pelo SIAPE;

IV - servidor ou empregado público lotado ou em exercício para composição
da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
conforme disposto no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112." (NR)

"Art.23......................................................................................................................
Parágrafo único. Em observância ao princípio da segregação de funções o

dirigente de recursos humanos do órgão/entidade deverá solicitar permissões de
acesso, de acordo com a área de atuação e às atividades de seus operadores."
(NR)

"Art.24 O disposto nesta Portaria aplica-se ao Sistema de Gestão de Pessoas
- SIGEPE, na medida que os serviços disponíveis no SIAPENet sejam migrados para o
Portal - SIGEPE". (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO TEIZO BELO DA SILVA
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