
QUADRO COMPARATIVO 
RESOLUÇÕES nº 1.280, de 10/07/2017, e nº 21, de 12/03/2018 PROPOSTA DE NOVA RESOLUÇÃO - CGGEP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 

no uso da atribuição que lhe confere o art. 103, inciso III, do Anexo I da Resolução nº 
828, de 15 de maio de 2017, que aprovou o Regimento Interno da ANA, torna público 
que a Diretoria Colegiada, em sua 663ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de julho 
de 2017, e considerando: 

no uso da atribuição que lhe art. 112, incisos III e VI, do Anexo I da Resolução nº 
32, de 23 de abril de 2018, publicada no DOU de 7 de maio de 2018, Seção 1, pág. 
62, que aprovou o Regimento Interno da ANA, torna público que a Diretoria 
Colegiada, em sua xxª Reunião Ordinária, realizada em xx de xx de 2019, e 
considerando: 

o disposto no art. 87 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e alterações 
posteriores; 

 

o disposto no art. 10 do Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a 
Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional; 

 

a necessidade de viabilizar o desenvolvimento de competências profissionais dos 
servidores, bem como a produção e a disseminação de conhecimento visando ao 
aperfeiçoamento profissional e institucional; 

 

a necessidade de estabelecer e uniformizar os procedimentos administrativos para a 
concessão da Licença para Capacitação.  

RESOLVE:  

Art. 1º Regulamentar a concessão da Licença para Capacitação no âmbito da Agência 
Nacional de Águas - ANA.  

Parágrafo único. O disposto nesta Resolução não se aplica a servidor nomeado para 
cargo em comissão sem vínculo efetivo com o serviço público federal.  

Capítulo I  
Das Disposições Gerais  
Art. 2º Para os fins desta Resolução considera-se:  

I - Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem com o propósito 
de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 
desenvolvimento de competências individuais; 

 

II - Eventos de Capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 
serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários, congressos, 
simpósios, conferências, workshops, oficinas, encontros, disciplinas e missão técnica, 
que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que tenham conteúdo 
compatível com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor ou que atendam aos 
interesses da ANA; 

 

III - Afastamento: ausência do servidor da unidade de trabalho, para participação em 
eventos de capacitação, no País ou no exterior;  

IV - Interesse da Administração: a prerrogativa da ANA para deliberar sobre a 
oportunidade e a conveniência do afastamento do servidor;  

V - Unidade Organizacional – UORG: unidades de representação, gestão e apoio à 
decisão, integrantes da estrutura do organograma da Agência; 

V - Unidade Organizacional – UORG: Área, Assessoria, Auditoria Interna, 
Corregedoria, Gabinete, Gerência-Geral, Secretaria Geral, Procuradoria Federal e 
Superintendência 

VI - Período Aquisitivo: corresponde a cada quinquênio de efetivo exercício no 
serviço público federal.  



Art. 3º Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo 
efetivo, lotado na ANA, poderá, no interesse da Administração, afastar-se do 
exercício do cargo com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar 
de eventos de capacitação. 

 

§ 1º O direito de usufruir a Licença para Capacitação deverá ser exercido durante o 
quinquênio subsequente ao da aquisição, vedada a acumulação de períodos de licença 
diversos. 

 

§ 2º Os períodos aquisitivos quinquenais da Licença para Capacitação são 
computados a partir da data de entrada em exercício do servidor no serviço público 
federal. 

 

§ 3º O afastamento para a Licença poderá iniciar-se até o último dia do quinquênio 
subsequente ao da aquisição.  

§ 4º Ao servidor em gozo de Licença para Capacitação não é permitido acumular 
remuneração pelo exercício de cargo ou função de confiança, salvo 
excepcionalmente, quando deliberado pela Diretoria Colegiada. 

 

§ 5º A Licença poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser inferior a trinta 
dias.  

Art. 4º O servidor somente poderá usufruir da Licença para Capacitação após a 
conclusão do período de estágio probatório no atual cargo, ainda que o requerente 
possua cinco anos de efetivo exercício no serviço público federal. 

 

Capítulo II  
Da Conveniência e Oportunidade  

Art. 5º A concessão da Licença para Capacitação fica condicionada ao planejamento 
interno da UORG de lotação do servidor e às razões de conveniência e oportunidade 
do afastamento, de modo a garantir o adequado funcionamento da Unidade 
Organizacional, além da análise da relevância do curso para a Administração. 

Art. 5º A concessão da Licença para Capacitação fica condicionada ao 
planejamento interno da UORG de lotação do servidor e às razões de conveniência 
e oportunidade do afastamento, de modo a garantir o adequado funcionamento da 
Unidade Organizacional, além da análise da relevância do evento para o 
desenvolvimento das atividades do servidor na Agência. 

Art. 6º O número máximo de servidores em gozo simultâneo da licença para 
capacitação não poderá ser superior a 5% (cinco por cento) do total de cargos efetivos 
providos. 

Art. 6º O número máximo de servidores em gozo simultâneo da licença para 
capacitação não poderá ser superior a 5% (cinco por cento) do total de cargos 
efetivos de cada UORG. 

§ 1º Os servidores deverão encaminhar os seus pedidos à Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas – CGGEP/SAF com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do 
início do período previsto para usufruto da Licença para Capacitação. 

Excluir 

§ 2º Atingindo-se os limites estipulados no caput, terá preferência, pela ordem, exceto 
para evitar a decadência do direito à licença, o servidor que tiver: Excluir 

I - maior tempo de serviço na ANA; Excluir 
II - maior tempo de serviço público; Excluir 
III - maior idade. Excluir 

§ 3º O servidor beneficiado pelos critérios de desempate previstos no § 1º deste artigo 
não poderá ter preferência sobre os demais concorrentes, pelo mesmo critério, nos 
cinco anos subsequentes. 

Excluir 

§ 4º Para fins do cálculo referido no caput deste artigo, as frações serão arredondadas 
para o número inteiro imediatamente superior. § 1º 



§ 5º No caso de dois ou mais servidores da mesma Unidade Organizacional 
solicitarem a Licença para Capacitação em período concomitante, o titular da UORG 
priorizará o evento de maior importância e interesse para a sua UORG, e, por 
conseguinte, deliberará pela seleção do servidor para aquele fim. 

§ 2º Atingindo-se os limites estipulados no caput, o titular da UORG priorizará o 
evento de maior importância e interesse para a sua UORG, e, por conseguinte, 
deliberará pela seleção do servidor para aquele fim. 

Art. 7º Considera-se como de efetivo exercício o afastamento decorrente de Licença 
para Capacitação.  

Capítulo III  
Dos Requisitos  

Art. 8º A Licença para Capacitação pode ser requerida para os seguintes eventos, 
desde que alinhados às necessidades da ANA:  

I - elaboração de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, 
dissertação de mestrado ou tese de doutorado;  

II - pesquisa e levantamento de dados necessários à elaboração de dissertação de 
mestrado ou de tese de doutorado, situação que deve ser comprovada quando do 
requerimento; 

 

III - participação em eventos de capacitação para desenvolvimento profissional e 
gerencial;  

IV - cursos de idiomas estrangeiros. IV - cursos de idiomas estrangeiros na modalidade presencial no exterior. 

Parágrafo único. As solicitações referentes aos incisos I e II do caput que tiverem 
relação com edital de formação avançada da Agência serão submetidas previamente 
ao Comitê Gestor de Capacitação – CGC para manifestação. 

 

Art. 9º Os eventos de capacitação deverão observar a carga horária mínima de 15 
(quinze) horas semanais a ser cumprida durante a vigência da licença. 

Art. 9º Os eventos de capacitação deverão observar a carga horária mínima de 20 
(vinte) horas semanais a ser cumprida durante a vigência da licença, salvo os 
eventos de capacitação realizados na modalidade à distância – EaD, cuja carga 
horária semanal deverá ser de, no mínimo, 30 (trinta) horas desde que inviabilize o 
cumprimento regular da jornada de trabalho. 

§ 1º Poderão ser concedidos até três meses para a elaboração de tese de doutorado, 
dissertação de mestrado ou trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato 
sensu. 

 

§ 2º Entre um evento e outro de capacitação, poderá haver um interstício de, no 
máximo, 5 (cinco) dias úteis entre o fim de um evento e início do outro. Excluir 

§ 3º Nos casos de eventos do tipo cursos, poderá ser considerada a hora-aula para fins 
de contabilização de carga horária mínima.  

Art. 10. A concessão da Licença para Capacitação ficará condicionada à correlação 
dos eventos às atribuições da UORG e/ou atividades do servidor, ao alinhamento com 
os temas previstos no Plano Anual de Capacitação – PAC e, ainda, ao 
desenvolvimento de competências individuais úteis ao aperfeiçoamento das 
atividades da Agência. 

 

Art. 11. É vedada a concessão de Licença para Capacitação a servidor que estiver 
respondendo a processo administrativo disciplinar.  

Capítulo IV  
Do Requerimento  

Art. 12. A solicitação de concessão da Licença para Capacitação deverá ser        
encaminhada à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – CGGEP/SAF, no prazo 
previsto no § 1º do art. 6º desta Resolução, com vistas à instrução técnica e decisão da 
Diretoria Colegiada – DIREC. 

Art. 12. A solicitação de concessão da Licença para Capacitação deverá ser 
encaminhada à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – CGGEP/SAF pelo titular 
da UORG e com a anuência do Diretor da Área, via Comunicação Interna, no prazo 
máxima de 120 (cento e vinte) dias e mínimo de 90 (noventa) dias do início do 
período previsto para usufruto da Licença para Capacitação. 



Parágrafo único. O servidor em exercício na ANA (requisitado, cedido, em exercício 
provisório e exercício descentralizado), regido pela Lei nº 8.112, de 1990, deverá 
requerer a concessão da Licença para Capacitação, conforme caput deste artigo, e a 
CGGEP/SAF, após prévia manifestação quanto à oportunidade e conveniência do seu 
afastamento, encaminhará o requerimento ao seu órgão de origem para análise do 
cumprimento dos requisitos temporais e critérios para a sua concessão. 

§ 1º As solicitações enviadas à CGGEP fora do prazo não serão objeto de 
deliberação e serão devolvidos à UORG, salvo os casos deliberados pelo Comitê 
Gestor de Capacitação.  

 

§ 2º O servidor em exercício na ANA (requisitado, cedido, em exercício provisório 
e exercício descentralizado), regido pela Lei nº 8.112, de 1990, deverá requerer a 
concessão da Licença para Capacitação, conforme caput deste artigo, e a 
CGGEP/SAF, após prévia manifestação quanto à oportunidade e conveniência do 
seu afastamento, encaminhará o requerimento ao seu órgão de origem para análise 
do cumprimento dos requisitos temporais e critérios para a sua concessão. 

Art. 13. O servidor requerente deverá apresentar os seguintes documentos:  
I – requerimento de Licença para Capacitação, conforme modelo disponibilizado pela 
CGGEP/SAF;  

II – impresso publicitário contendo programa dos eventos de capacitação, 
acompanhado de tradução para língua portuguesa, quando for o caso;  

III – na hipótese de grupos de estudos: planos de estudo ou cronograma de trabalho 
elaborado em conjunto com o titular da unidade, constando o objeto final do trabalho, 
cronograma e informações sobre as atividades a serem desenvolvidas e a carga 
horária total da capacitação. 

 

IV – na hipótese de estágio, intercâmbio e missão técnica: declaração do órgão ou 
entidade que receberá o servidor, informando o período, a carga horária e as 
atividades que serão desempenhadas. 

 

§ 1º No caso de elaboração de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, 
dissertação ou tese, além de observado o constante do inciso I do caput, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

 

I – declaração da instituição de ensino informando que o servidor está regularmente 
matriculado, os prazos e as formas para a entrega do trabalho final;  

II – histórico acadêmico demonstrando o seu aproveitamento no curso.  

§ 2º Serão indeferidos os requerimentos que não estiverem instruídos na forma 
deste artigo.  

Art. 14. O período da Licença para Capacitação não poderá exceder o período de 
duração do evento de capacitação.  

Parágrafo único. Quando o curso for realizado em cidade diferente do local de lotação 
do servidor, os dias referentes ao deslocamento e a acomodação, desde que não 
superiores a 4 (quatro) dias úteis, deverão fazer parte do período de usufruto da 
Licença. 

 

Art. 15. Caberá à CGGEP/SAF a adoção das medidas necessárias para a apuração do 
tempo de serviço para fins de usufruto da Licença para Capacitação.  

Parágrafo Único. É responsabilidade do servidor interessado a averbação, junto à 
ANA, do tempo de serviço em outros órgãos públicos federais.  

Art. 16. O titular da UORG que indeferir a liberação do servidor deverá solicitar o 
arquivamento do processo, mediante despacho fundamentado, após a ciência do 
servidor. 

 

§1º Caso o servidor não concorde com o indeferimento do seu requerimento de 
Licença para capacitação, poderá interpor recurso devidamente justificado no prazo 
de dez dias. 

 



§2º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará ao Comitê Gestor de Capacitação 
– CGC para apreciação. 

 

Capítulo V  
Da Comprovação de Participação  
Art. 17. O servidor deve encaminhar à CGGEP/SAF, no prazo de até sessenta dias, 
contados da data de encerramento da Licença para Capacitação, certificado de 
conclusão ou comprovante de participação no evento de capacitação. 

 

§1º Nos casos em que não houver possibilidade de emissão dos documentos de 
comprovação supracitados, será aceito um relatório das atividades desenvolvidas e 
devidamente assinado pela instituição promotora do evento. 

 

§ 2º No caso de elaboração de trabalho final de curso, dissertação ou tese, o servidor 
deverá apresentar versão final do trabalho ou relatório das atividades desenvolvidas 
no período, devidamente endossado pelo orientador ou coordenador do respectivo 
curso. 

 

Capítulo VI  
Das Sanções e Penalidades  
Art. 18. Na hipótese de o servidor não concluir ou não comprovar a conclusão, 
injustificadamente, da ação de capacitação nos termos previstos nesta Resolução, a 
Licença será anulada, e os dias correspondentes à ausência do servidor serão 
computados como faltas ao serviço, com consequente desconto dos vencimentos. 

Art. 18. Na hipótese de não comprovar, no prazo estipulado, a conclusão da ação 
de capacitação objeto da licença, sem motivo justificado, a Licença será anulada e 
o servidor deverá ressarcir ao erário o valor correspondente aos dias não 
trabalhados, sem prejuízo às demais sanções administrativas cabíveis. 

 Parágrafo único. Na hipótese acima, o processo será comunicado à Corregedoria 
para avaliação sobre a ocorrência de infração disciplinar. 

Art. 19. O servidor deverá aguardar, em exercício, a publicação da concessão de 
sua Licença para Capacitação, sob pena de se considerar a ausência ao serviço como 
falta injustificada. 

 

Capítulo VII  

Das Disposições Finais  
Art. 20. O servidor poderá requerer a suspensão ou a interrupção da Licença para 
Capacitação, quando impedido de participar dos eventos de capacitação em virtude de 
caso fortuito ou de força maior, apreciado pelo CGC, ficando obrigado a comprovar 
sua participação nos eventos de capacitação até o momento da suspensão ou da 
interrupção. 

 

Parágrafo único. Ocorrendo a suspensão ou interrupção da licença, o servidor deverá 
retornar imediatamente ao trabalho, não perdendo o direito ao gozo do período 
remanescente, relativo ao quinquênio aquisitivo, desde que observado o disposto nos 
artigos 3º, §§ 3º e 5º, e 9º. 

 

Art. 21. Os custos decorrentes de participação nos eventos de capacitação, tais como 
diárias, passagens, ajuda de custo ou inscrição em qualquer modalidade de 
capacitação, serão de exclusiva responsabilidade do servidor. 

 

Art. 22. O usufruto de Licença para Capacitação impede, por um período de 2 (dois) 
anos, a concessão de afastamento integral para participação no Programa de 
Formação Avançada da ANA, no País ou no exterior, nos termos do §2º do art. 96-A 
da Lei nº 8.112, de 1990. 

 



Art. 23. Durante o período da licença para capacitação, o servidor deverá observar a 
legislação pertinente ao exercício do cargo, conforme disposto nas Leis nº 10.768, de 
2003 e nº 10.871, de 2004, sendo-lhe vedado o exercício de qualquer outra atividade 
remunerada, salvo as acumuláveis previstas em lei. 

 

Art. 24. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Gestor de Capacitação - 
CGC. 
 

 

Art. 25. A concessão da Licença para Capacitação deverá ser autorizada mediante ato 
do Diretor-Presidente. 

Art. 25. Desde que atendidos aos critérios legais e aos critérios de conveniência e 
oportunidade dispostos nesta Resolução, a concessão da Licença para Capacitação 
será autorizada mediante ato do Diretor-Presidente.. 

 

Art. 26. A cada dois anos contados a partir da data de publicação desta Resolução, 
a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas apresentará à Diretoria Colegiada um 
relatório das licenças para capacitação concedidas no período.  
 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Resolução nº 448, de 22 de abril de 2015. 

Art. 27. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as Resolução nº 1.280, de 10 de julho de 2017 e Resolução nº 21, de 12 
de março de 2018. 

 


