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PORTARIA Nº 218, DE 13 DE SETEMBRO DE 2011

A Diretora-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais – Campus Muriaé, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Portaria nº 

129/2010, de 10 de março de 2010, publicada no DOU de 18 de março de 2010.

RESOLVE:

Dispor  procedimentos para concessão de participação dos servidores do Campus Muriaé 

do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais em eventos de capacitação.

Art. 1º  – O servidor que for participar de evento de capacitação não continuada ou de 

interesse  da  Instituição,  ou  ainda,  que  teve  trabalho  aprovado  para  apresentação  em  congressos, 

seminários e demais eventos  técnico-científicos de âmbito  nacional,  será apoiado em sua participação, 

sendo  concedido  pela  Instituição  o  pagamento  de  diárias  e/ou  passagens  e/ou  taxa  de  inscrição, 

resguardada a limitação orçamentária do Campus Muriaé e as especificidades de cada caso.

I  – Consideram-se  como  eventos  de  capacitação,  para  efeito  desta  portaria,  ações  de 

capacitação presenciais e/ou à distância, assim definidas como cursos e eventos de curta duração, que 

visam ao desenvolvimento e atualização do servidor em consonância com as necessidades da Instituição, 

com cargas horárias diversificadas; 

II – o interessado deverá, necessariamente, obter anuência prévia da chefia imediata e da 

Direção Sistêmica do Campus Muriaé quanto à sua solicitação (anexo I);

III  – o  interessado  deverá  reunir,  com  antecedência,  para  compor  cada  solicitação, 

documentação  e  informações  comprobatórias  do  evento  de  que  pretende  participar  (carta  de  aceite, 

convites, programação, folders, entre outros);

Art. 2º – Na situação de participação em congressos, seminários e demais eventos técnico-

científicos,  o  apoio  será  dado  em  consonância  com  as  possibilidades  legais,  administrativas  e 

orçamentárias  do Campus Muriaé  e legislação  pertinente,  desde que  haja  interesse  e  créditos  para a 

Instituição.

Parágrafo Único – Também nesse caso, o interessado deverá, necessariamente, cumprir o 

disposto nos incisos do artigo 1º desta Portaria.
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Art. 3º – O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito diretamente pelo Campus 

Muriaé  à  instituição/entidade  promotora  do  evento,  na  forma  de  Nota  de  Empenho  ou  por  meio  de 

reembolso ao servidor. Alterado por NOTA TÉCNICA no 769/2012 - AGU/PGF/PF IF SUDESTE MG

I –  no caso em que a taxa de inscrição for paga diretamente pelo Campus Muriaé, será 

realizado  Processo  Licitatório  e  em  seguida  será  emitida  uma  Nota  de  Empenho  em  nome  da 

instituição/entidade promotora do evento, devendo o interessado respeitar, em sua solicitação, o prazo 

mínimo de 30 (vinte) dias de antecedência para formalização de todo o processo;

II – no caso em que a taxa de inscrição for paga por meio de reembolso, o interessado 

somente receberá o valor devido após realizar prestação de contas de sua participação, conforme art. 6º 

desta  Portaria,  e  apresentação  de  recibo  fornecido  pela  instituição/entidade  organizadora  do  evento, 

acompanhado de solicitação de reembolso, devendo observar o disposto nos incisos I e II do artigo 1º 

desta Portaria (anexo III).Alterado por NOTA TÉCNICA no 769/2012 - AGU/PGF/PF IF SUDESTE MG

§ 1º – Para participação em eventos em território nacional, a emissão da Nota de Empenho 

ficará condicionada  à regularidade Fiscal da instituição/entidade promotora do evento;

§ 2º – Considerando a economicidade de publicação no Diário Oficial da União (DOU), as 

taxas de inscrição com valores de até R$ 300,00 (trezentos reais), para eventos em território nacional, 

serão pagas preferencialmente na forma de reembolso;Alterado por NOTA TÉCNICA no 769/2012 - 

AGU/PGF/PF IF SUDESTE MG

Art.  4º  – Nos casos  de  apresentação  de  trabalho  em congressos,  seminários  e  demais 

eventos técnico-científicos, fica estabelecido o limite de apoio a 2 (dois) eventos anuais (nacionais ou 

internacionais)  por servidor, sendo que casos excepcionais  poderão ser avaliados pela Administração, 

desde que justificada a relevância do pleito, haja interesse e créditos para a Instituição, e resguardada a 

disponibilidade orçamentária do Campus.

Art.  5º  – A  concessão  de  diárias  e/ou  passagens  e/ou  taxa  de  inscrição  observará, 

obrigatoriamente, às legislações e regulamentações internas e da Administração Pública Federal, com as 

quais o beneficiário deverá estar de acordo no momento de sua solicitação.

Art. 6º – O servidor que participou de evento de capacitação deverá prestar contas de sua 

participação no referido evento por meio de relatório do evento , certificados, canhotos dos cartões de 

embarque e quaisquer outros documentos comprobatórios que se mostrarem necessários (anexo II).
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Parágrafo Único – Para os casos de concessão de diárias pelo SCDP, o servidor deverá 

também preencher o formulário - relatório de viagem (anexo IV)- quando da prestação.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revogada a 

qualquer tempo a critério da autoridade competente.

__________________________________
DIRETORA GERAL “Pro Tempore”

Brasilina Elisete Reis de Oliveira
Portaria 129/2010 , DOU 18/03/2010


