
ORDEM DE SERVIÇO No 005/2018

Em 9 de fevereiro de 2018, o Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei  –
UFSJ, usando de suas atribuições e, considerando:

- a necessidade de normatizar os procedimentos de publicização de dados;
- a implantação do módulo de Boletim de Serviços do Sistema SIPAC,

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando  regulamentar  os  procedimentos
fundamentais para a publicação de atos oficiais da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, determinando que:

Art. 1º Sejam unificadas as publicações do Boletim de Pessoal, emitido mensalmente pela
Divisão de Administração de Pessoal,  Resoluções, Portarias e demais atos oficiais de
publicização obrigatória, publicados atualmente no Portal da UFSJ na internet.

Art.  2º  Seja  implementado  o  Boletim Interno  de  Serviços  e  Pessoal  da  Universidade
Federal  de  São  João  del-Rei,  doravamente  denominado  pela  sigla  BIN,  módulo  do
sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos.

Art. 3º Para todos os efeitos desta Portaria, aplicam-se os seguintes conceitos:

I  -  Ato  oficial:  as  unidades  da  UFSJ  emitem  documentos  oficiais  com
decisões ou normas, que oficializam como vigente determinada ordem;

II  -  Resolução:  espécie de norma criada para estabelecer  as regras que
devem ser seguidas, visando controlar e ordenar os procedimentos e ações de acordo
com os princípios da Instituição;

III  -  Portaria:  tem  a  função  de  regulamentar  a  aplicação  de  legislação,
normas procedimentais, designações, nomeações, exonerações, vacâncias, punições, só
podendo ser expedida pelo Reitor ou a quem este delegar competência;

IV - Ordem de Serviço: refere-se a autorizações ou a ordens de de execução
de serviço, ou qualquer outra determinação expressa pela autoridade competente;

V  -  Normas  de  Aplicação  ou  Instrução  Normativa:  é  ato  administrativo
expresso pela autoridade competente, dispondo normas disciplinares que deverão ser
adotadas no funcionamento de algum serviço.
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§ 1º. São também atos oficiais, passíveis de publicação no BIN ou no Diário
Oficial  da  União (DOU) as chamadas públicas;  concursos públicos;  editais;  licitações;
prestação de contas;  processos seletivos;  contratos,  convênios,  aditivos  e distratos;  e
outros que a legislação exigir.

§ 2º. Atos publicados no DOU, quando publicados no BIN, devem trazer a
informação de localização da informação no DOU.

Art. 4º São obrigatoriamente publicados na íntegra:

I  -  das  resoluções,  decisões e dos demais atos resultantes  do processo
legislativo, previstos no regimento dos conselhos superiores e demais órgãos colegiados
da UFSJ;

II  -  dos  acordos,  convênios e outros atos internacionais aprovados pelos
Conselhos Superiores; e

III  -  dos atos oficiais,  excetuados os de caráter  interno da Reitoria,  Pró-
Reitorias e unidades acadêmicas.

§ 1º As publicações de que trata este artigo serão efetuadas no BIN.

§ 2º As publicações efetuadas no DOU são de publicação opcional no BIN.

§  3º As  edições do  BIN  são  eletrônicas, publicadas  semanalmente  às
quartas  ou  quintas-feiras,  e disponibilizadas  no  sítio  da  UFSJ e, necessariamente,
certificadas  digitalmente  pelo  uso  da  senha  pessoal  do(s)  responsável(is)  pelos  atos
oficiais publicados.

§  4º No  caso  de  relevante  interesse  para  a  Universidade,  poderá  ser
publicada edição extra do BIN.

Art.  5º  As  matérias  a  serem  publicadas  obedecerão  aos seguintes  princípios  de
formatação:

I - fonte: Arial;
II - corpo: 12 (doze);
III - alinhamento: corpo de texto justificado e título centralizado;
IV - entrelinhamento: utilizar espaço simples.

§1º Não deverão ser utilizados recursos como:

I - marcação de mala direta;
II - alinhamento por espaços ou marcas de tabulação;
III - cabeçalho e rodapé.

§2º  Não  será  permitido o  uso  de  fotografias, assinaturas digitalizadas e
logomarcas. 
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Art. 6º O módulo disponível para envio, autorização e publicação dos BIN envolvem os
seguintes perfis:

I  -  GESTOR  BOLETIM  DE  SERVIÇOS:  habilita  acesso  ao  todas  as
operações do módulo de boletim de serviços e permite a publicação dos boletins com
base nas solicitações de informativos autorizadas pelas chefias das unidades;

II - AUTORIZADOR INFORMATIVO: trata-se da chefia de unidade e permite
o  acesso  a  todas  as  operações  do  boletim  de  serviços  disponíveis  no  Portal
Administrativo;

III - SOLICITADOR INFORMATIVO: permite solicitar a publicação de atos no
BIN.

Parágrafo único. O Gestor do BIN será designado para o encargo por meio
de Portaria da Reitoria.

Art 7º A sequência de passos para a publicação de atos em um BIN é a seguinte:

I - solicitar Informativos;
II - autorizar solicitação de Informativo;
III - inserir informativos no próximo BIN;
IV - publicar BIN.

Parágrafo único. Qualquer ato encaminhado para publicação no BIN que
não seja meramente informativo, somente passa a vigorar após sua publicação ou no
prazo expresso no mesmo.

Art.  8º  Cada  Autorizador  Informativo  é  responsável  pela  informação  a  ser  publicada,
devendo obedecer aos seguintes critérios:

I  -  é  obedecido  o  princípio  da  fidelidade  aos  originais,  inclusive  no  que
concerne à ortografia oficial e às expressões de pesos e medidas;

II - os atos oficiais para publicação no  BIN  deverão ser encaminhados  ao
Gestor exclusivamente por meio do módulo Boletim de serviços do SIPAC;

III - não serão publicados os atos encaminhados em desconformidade com a
legislação atinente à publicação;

IV - na ocorrência de dúvida quanto à licitude ou autenticidade, a publicação
do ato ou documento dependerá da confirmação da autoridade signatária ou remetente;
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V - as retificações de publicação são sumárias e indicativas, limitando-se à
reprodução dos dispositivos ou tópicos estritamente necessários à correção dos erros ou
omissões.

Parágrafo  único.  O  Gestor  possui  autonomia  técnica  para  a  edição,
impressão,  disponibilização,  ajustes  na  formatação  de textos, tabelas e  imagens
recebidas, de forma a melhor adequar a diagramação, e pela  publicação do BIN.

Art. 9º Os instrumentos e procedimentos atuais de publicação dos atos oficiais da UFSJ
serão utilizados até 30 de março de 2018.

Parágrafo  único.  A  partir  de  2  de  abril  de  2018,  todos  os  atos  oficiais
deverão ser publicados por meio do DOU ou do BIN, conforme o caso.

Art.  10. Esta Ordem de Serviço deverá ser publicada na edição número 1 do Boletim
Interno de Serviços e Pessoal.

Art.  11. Esta  Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação no Boletim
Interno de Serviços e Pessoal.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No 056/2018

Em  26  de setembro,  o Reitor da Universidade Federal  de São João del-Rei  – UFSJ,
usando de suas atribuições e considerando:

-  os  princípios  da  eficiência,  eficácia  e  economicidade  que  devem  orientar  a  
Administração Pública;
- o parágrafo único do art. 1º-B da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994;
- a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- o Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001;
- o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;
- o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010;
- o Decreto 8.241, de 21 de maio de 2014;
- a Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016;

RESOLVE:

Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO visando  regulamentar, no  âmbito  da
Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei,  o  cumprimento  da  obrigatoriedade  de
apresentação de documentação geral e de habilitação, para instrução dos processos que
visem à celebração de contratos, convênios, acordos e afins para o desenvolvimento de
projetos  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  desenvolvimento  institucional,  científico  e
tecnológico, estabelecendo que:

Art.  1º  A Fundação devidamente  credenciada,  nos termos do Decreto  nº  7.423/2010,
como de apoio à UFSJ, poderá manter registro cadastral junto à Universidade, mediante
apresentação dos seguintes documentos:

I - Cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II - Cópia do ato de nomeação ou delegação de competência do representante

legal; e, se for o caso, procuração (pública ou privada) que confira  poderes  a  outrem
para firmar termo em nome da Fundação;

III - Cópia do RG e do CPF do(s) representante(s) legal(is);
IV - Cartão do CNPJ/MF;
V - Alvará de funcionamento;
VI - Comprovante de Registro e Credenciamento Regular junto ao MEC;
VII - Certidão negativa de falência ou concordata, ou de execução patrimonial;
VIII - Consulta ao Portal da Transparência (Ceis);
IX - Declaração de Inidôneos do TCU;
X - Declaração do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
XI - Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;
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XII - Declaração de que não se enquadra em nenhuma das vedações do Decreto
6.170/2007;

XIII - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

XIV  -  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  
Trabalho;
XV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
XVI - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional;
XVII - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
XVIII - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

§ 1º Compete ao Setor de Convênios e Apoio a Projetos (SECAP) receber, conferir
e  arquivar  os  documentos  relacionados  nos  incisos  do  caput,  devendo  certificar,  no
Processo  de  Registro  Cadastral,  a  regularidade  da  situação  da  fundação  de  apoio
cadastrada.

§  2º  Nos  processos  cuja  instrução  exija  a  apresentação  de  qualquer  dos
documentos constantes do registro cadastral, sua apresentação poderá ser substituída
por cópia de certidão vigente, extraída dos autos do Processo de Registro Cadastral, que
ateste a regularidade do registro.

§  3º  Além dos  documentos relacionados  nos  incisos  do  caput,  outros  poderão
compor  o  processo  de  registro  cadastral,  ficando  igualmente  dispensados  de
apresentação nos demais processos.

§ 4º Nos casos em que a legislação substitua ou passe a dispensar expressamente
a apresentação de qualquer  dos documentos  relacionados nos incisos  do caput,  sua
exigência para regularidade do registro cadastral ficará automaticamente substituída ou
dispensada, conforme a previsão legal.

Art.  2º O registro cadastral  terá vigência de 1 (um) ano, ressalvado o prazo de
validade  da  documentação  apresentada,  a  qual  deverá  ser  reapresentada,
periodicamente,  à  vista  de  seus  respectivos  prazos  de  expiração,  objetivando  a
manutenção da regularidade cadastral.

§  1º  A  Fundação  interessada  deverá  controlar  o  prazo  de  validade  de  suas
certidões,  devendo providenciar sua substituição junto ao setor responsável  da UFSJ,
independentemente de notificação.

§ 2º O Registro Cadastral ficará suspenso em caso de descumprimento do disposto
no parágrafo anterior, inviabilizando a emissão de certidão até que seja regularizado o
cadastro.
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Art.  3º  A  certidão  de  regularidade  de  registro  cadastral  deverá  indicar  seu  prazo  de
validade,  após o qual  deverão ser  emitidas novas e sucessivas certidões,  no mesmo
processo, condicionadas ao cumprimento do disposto no art. 2º e respectivos parágrafos.

Art.  4º  Nos  processos  que  envolvam  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado
estrangeira, e que visem aos fins previstos nesta Ordem de Serviço, não sendo possível a
apresentação  das  cópias  dos  documentos  pessoais  e  de  nomeação  exigidos  das
autoridades estrangeiras, poderá a autoridade coordenadora do projeto na UFSJ atestar a
identidade e a legitimidade do signatário.

Art. 5º Encaminhe-se à PPLAN/SECAP para as providências cabíveis.
Art. 6º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No 059/2018

Em 2 de outubro de 2018, o Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ,
usando de suas atribuições, e considerando o Memorando Eletrônico no 81/2018 -
PROAE,

RESOLVE:

Baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando alterar a Ordem de Serviço no 009 de 15
de  fevereiro  de  2017,  que  trata  sobre  a  regulamentação  da  concessão  de  Auxílio
Emergencial no âmbito da UFSJ:

Art. 1º Retificar o art. 3º passando a ter a seguinte redação: 

“Art.  3º  O  Auxílio  Emergencial  é  destinado  aos  discentes  dos  cursos  de  graduação
presenciais  da  UFSJ,  moradores  de  cidade  diferente  da  localização  da  unidade
educacional  de  funcionamento  de  seu  curso,  em  situação  de  vulnerabilidade
socioeconômica, que apresentem os seguintes requisitos:
I – possuir renda familiar per capita não excedente a um salário-mínimo nacional vigente;
II – não ter concluído curso superior.”

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor
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