
 
 

 
 

INFORMATIVO AOS ASSOCIADOS 
 
ASSUNTO: Licença Capacitação 
Servidor a título de exemplo: X  
 
 

A Resolução TCE/PI nº 27, de 14 de dezembro 2017, que disciplina a licença 
para capacitação para os servidores do Tribunal, segue a Lei Estadual nº 6.371, de 
02 de julho de 2010, pp.3/4, e republicada por incorreção no DOE nº 129, de 
10/07/2013,pp.3/4: 
 
“Art.91 Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse 
da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com respectiva 
remuneração, por até 03 (três) meses, para participar de curso de capacitação 
profissional. 
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis” 
 

Do exame procedido na ficha funcional do requerente X, informa-se que o 
servidor possui períodos aquisitivos, conforme discriminado abaixo: 

LICENÇA  
PERIODO 
AQUISITIVO  

Qtd Dias de 
DIREITO  

DIAS 
UTILIZADOS  

SALDO 

PRÊMIO  
08/02/2000 a 
06/02/2005  

90  60  30 

CAPACITAÇ
ÃO  

07/02/2005 a 
06/02/2010  

90  75  15 

Quantidades até 10/07/2013 quando da vigência da Lei nº 6371/2013 

LICENÇA  
PERIODO 
AQUISITIVO  

Qtd Dias a 
serem 
CONCEDIDOS  

DIAS 
UTILIZADOS  

SALDO 

CAPACITAÇ
ÃO  

07/02/2010 a 
06/02/2015  

90  0  0* 

CAPACITAÇ
ÃO  

07/02/2016 a 
06/02/2020  

90  0  90 

Quantidades após em 10/07/2013 na vigência da Lei nº 6371/2013 
*Período aquisitivo sem validade para requerimento de usufruto. 
Pela interpretação dos dispositivos acima citados, o servidor não poderá a 
partir do dia 10/07/2013, acumular períodos aquisitivos de licença para capacitação 
decorrentes de período aquisitivo completado após essa data. 
Logo, o servidor possui um saldo de 15 dias de licença capacitação do 
período aquisitivo de 07/02/2005 a 06/02/2010. Além de 90 dias do intervalo de 
07/02/2016 a 06/02/2020 que deverão ser utilizados até o servidor completar um 
novo quinquênio. O interessado possui também 30 dias de licença prêmio. 

 Em resumo, é necessário que cada auditor de controle externo solicite 
formalmente a DGP o Mapa de Tempo de Serviço a fim de averiguar a sua 
situação particular e dá os encaminhamentos que entender necessários. 

 Oportunamente, a Associação esclarece que em 01 de abril de 2020, na gestão 
do Conselheiro Abelardo, foi solicitado a elaboração pela Divisão de Gestão de 



 
 
Pessoas do TCE-PI o levantamento da situação dos servidores que tem direito ao 
gozo da licença capacitação, para subsidiar um plano de escalonamento para gozo da 
licença para capacitação, que seria acordado entre chefia imediata de cada setor e os 
servidores observado preferencialmente a situação dos servidores que possuíam um 
prazo mais exíguo para o gozo do benefício e se não fosse acatado, fosse elaborado 
em caráter excepcional uma emenda à norma, ampliando o período de gozo para os 
servidores a fim de que não viessem a perder o período para usufruto da licença. 
TC/004229/2020. Contudo, não obtivemos resposta se o levantamento foi efetivado.   

 
Atenciosamente.   

 

Teresina, 12 de agosto de 2021. 
 

JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 
Auditor de Controle Externo 

                                     Presidente da AUD/TCE-PI 
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