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Pelotas, 30 de abril de 2013. 

 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2013 – AUDITORIA INTERNA 

Assunto: pagamentos das remunerações por substituições decorrentes de 

afastamento ou impedimento legal do titular do Cargo de Direção (CD) ou da Função 

Gratificada (FG). 

 

 

 

Considerando que a Unidade de Auditoria Interna tem como finalidades o 

fortalecimento da gestão e racionalização das ações de controle, bem como contribuir 

para o alcance dos resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da 

gestão, propor as ações corretivas necessárias e prestar assessoramento ao Dirigente 

Máximo da Instituição. A Unidade de Auditoria Interna elaborou a Nota Técnica nº 

02/2013 com o objetivo de regularizar os pagamentos das remunerações por 

substituições decorrentes de afastamento ou impedimento legal do titular do Cargo de 

Direção (CD) ou da Função Gratificada (FG). 

 

Definição: 

É a retribuição paga ao substituto pelo exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento, na proporção dos dias de efetiva substituição, por motivo de 

afastamento ou impedimento legal e regulamentar do titular de Cargo de Direção (CD) 

ou Função Gratificada (FG). 

Requisito básico:  

Afastamento ou impedimento legal do titular do Cargo de Direção (CD) ou da Função 

Gratificada (FG). 
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Informações gerais:  

1. Sempre que ocorrer o afastamento do titular de Cargo de Direção (CD) ou da 

Função Gratificada (FG), deve haver um substituto. 

2. As vantagens pecuniárias decorrentes da substituição ocorrerão a partir do 1º 

(primeiro) dia do afastamento ou impedimento do titular do CD ou da FG, na 

proporção dos dias de efetiva substituição. 

3. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo 

que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de 

Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares 

do titular e a vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela 

remuneração de um deles durante o respectivo período de substituição, 

quando este for inferior a 30 (trinta) dias. 

4. O substituto faz jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção 

ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou 

impedimentos legais do titular, superiores a 30 (trinta) dias consecutivos. Tal 

retribuição será paga na proporção dos dias de efetiva substituição que 

excederem o referido período. 

5. Quando o período de substituição for superior a 30 (trinta) dias, não caberá 

opção por parte do servidor quanto à remuneração do cargo ocupado e do 

cargo substituído. Neste caso, o servidor faz jus à retribuição em relação ao 

cargo substituído. 

6. Consideram-se afastamentos ou impedimentos regulamentares as hipóteses 

abaixo:  

a. Férias. 

b. Licença para tratamento da própria saúde. 

c. Licença por acidente em serviço ou doença profissional. 

d. Licença à gestante, à adotante ou licença paternidade. 
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e. Afastamento do País ou no País (para aperfeiçoamento ou a serviço) , 

até 120 (cento e vinte) dias. 

f. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 

g. Licença por motivo de doença em pessoa da família. 

h. Licença para participação em competição esportiva nacional ou 

convocação para integrar representação desportiva nacional no País ou 

no exterior. 

i. Licença-prêmio por assiduidade. 

j. Licença capacitação 

k. Ausências ao serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral (2 

dias); casamento e falecimento de cônjuge, companheiro, pais, 

madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 

irmãos (8 dias); 

l. Participação em programa de treinamento regularmente instituído, 

conforme disposto no Decreto nº 5.707/2006; 

m. Afastamento preventivo (até sessenta dias, prorrogável por igual 

período); 

n. Participação em comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por 

igual período), processo administrativo disciplinar ou de inquérito 

(sessenta dias, prorrogável por igual período). 

 

7. No caso de substitutos indicados no regimento interno ou previamente 

designados pela autoridade competente, a substituição será automática, 

devendo ser comunicados os períodos de substituição à Diretoria de Gestão de 

Pessoas, para fins de pagamento e registro. Nos demais casos será necessária a 

indicação pela autoridade competente, para a elaboração de ato formal. 
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Previsão legal: 

1. Arts. 38 e 39 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97. 

Disponíveis em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htme 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm 

2. Ofício Circular Nº 01/SRH/MP, DE 28/01/2005. Disponível em: 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalh

esPub.htm?id=5442 

3. Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP, de 29/07/2005. Disponível em: 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalh

esPub.htm?id=5393&tipoUrl=link 

4. Nota Técnica nº 231/2009/COGES/DENOP/SRH/MP. Disponível em: 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalh

esPub.htm?id=6989 

5. Nota técnica nº 132/2010/COGES/DENOP/SRH/MP. Disponível em: 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalh

esPub.htm?id=7568 

6. Nota técnica nº 253/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP. Disponível em: 

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalh

esPub.htm?id=8516 

Encaminhem-se a Nota Técnica aos Gabinetes da Reitoria e da Vice-Reitoria. 

Encaminhem-se a Nota Técnica às Pró-Reitorias para conhecimento e divulgação 

interna, sendo que a Nota Técnica encaminhada para a Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos de Gestão de Pessoas deverá ser acompanhada de cópia impressa da 

legislação consultada. 

Após, disponibilize-se a Nota Técnica no sítio da Unidade de Auditoria Interna. 

 

Elias Medeiros Vieira 
Auditor Interno 

Chefe da Unidade de Auditoria da UFPel 


