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RESOLUÇÃO No 008, de 4 de outubro de 2012. 
 

 
Normatiza o pagamento de despesas a 
colaboradores eventuais, por 
participação em cursos, seminários e 
banca examinadora de concursos. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na forma do 
que dispõe o art. 24, incisos II, III, VII e XII e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC 2.684, de 25/09/2003 – DOU de 26/09/2003, e considerando o Parecer no 
010, de 04/10/2012 deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Normatizar o pagamento de despesas a colaboradores eventuais, 
por participação em cursos, seminários e banca examinadora de concursos de acordo 
com o Decreto nº 6.114 de 15 de maio de 2007, publicado no DOU de 16 de maio de 
2007, e a Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, publicada no DOU de 22 de junho de 
1993, conforme tabela: 
 
 Base de cálculo Limite Limite de Valor-base 

Horas por trabalho realizado 

para nível até de doutorado 

Mínimo de 8 horas e no 

máximo 32 horas 

R$ 63,80 

Horas por trabalho realizado 

para nível até de mestrado 

Mínimo de 8 horas e no 

máximo 32 horas 

R$ 56,25 

Horas por trabalho realizado 

para nível até de 

especialização 

Mínimo de 8 horas e no 

máximo 32 horas 

R$ 46,88 

Horas por trabalho realizado 

para nível até de graduado 

Mínimo de 8 horas e no 

máximo 32 horas 

R$ 40,63 

 

 Art. 2º O pagamento dá-se na forma de Gratificação por Encargo de 
Curso ou Concurso – CGECC, quando se tratar de servidor público federal, 
normatizada pelo Decreto no 6.114, de 15 de maio de 2007, conforme especificado no 
quadro acima: 
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 I – a unidade contratante deve solicitar ao servidor colaborador eventual o 
preenchimento da declaração de Execução de Atividade, conforme disposto no § 2º do 
art. 6º do Decreto no 6.114, de 15 de maio de 2007, anexo a esta Resolução, de forma 
a demonstrar ciência do limite de 120 horas/anuais, previsto no caput do art. 6º do 
referido Decreto; 
 II – para a efetivação do pagamento, o centro de custo solicitante, emite a 
SD – Solicitação de Despesa (que não demanda cotação) no sistema SISERGE; 
 III – após a impressão da SD pelo solicitante e montagem do processo 
administrativo, deve ser anexado documento comprobatório da prestação de serviço, a 
declaração de Execução de Atividades devidamente preenchida e as seguintes 
informações do servidor prestador de serviço: CPF, matrícula SIAPE, código da 
Unidade Gestora - UG e Gestão da Instituição de origem do servidor; 
 IV – o processo devidamente instruído deve ser encaminhado para a 
Divisão de Administração de Pessoal – DIPES da Pró-reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas – PROGP; 

 V – a DIPES comunica, oficialmente, à área de pessoal da Instituição de 
origem do prestador de serviço, a necessidade de promover o pagamento ao servidor, 
através da folha de pagamento; 
 VI – a DIPES encaminha o processo, com cópia do ofício encaminhado à 
instituição de origem do servidor, ao Setor de Orçamento – SETOR da Pró-reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento – PPLAN para promover a respectiva 
descentralização de crédito, repassando os recursos necessários para o pagamento da 
despesa; 
 VII – o SETOR encaminha o processo para o Setor de Tesouraria – 
SETES da Pró-reitoria de Administração – PROAD para promover o repasse financeiro 
dos recursos descentralizados à instituição de origem do servidor que promove o 
arquivamento do processo. 
 
 Art. 3º Fixar o valor da tabela do art. 1º para colaboradores que não são 
servidores públicos federais, obedecendo o disposto na Lei nº 8.666/1993. 
 
 Parágrafo Único. A contratação referida no caput deste artigo só ocorrerá 
se demonstrado nos autos do processo administrativo a inexistência de especialista 
integrantes do quadro do serviço público federal capaz de atender as necessidades da 
UFSJ, e tem a seguinte tramitação: 
 
 I – para a efetivação do pagamento, o centro de custo solicitante, emite a 
SD – Solicitação de Despesa (que não demanda cotação) no sistema SISERGE; 
 II – após a impressão da SD pelo solicitante, e montagem de processo 
administrativo, é anexado o “Currículo Lattes/Vitae”, justificativa da contratação, cópia 
do PIS e do CPF, certidão negativa de débito junto a Receita Federal e documento de 
comprovação de participação (folder, portaria, carta convite, etc.); 
 III – o processo devidamente instruído deve ser encaminhado para o 
Setor de Compras e Licitação – SECOL da Divisão de Materiais e Patrimônio – DIMAP; 
 IV – do parecer da Procuradoria Jurídica o processo deve ser enviado ao 
Gabinete, para despacho e autorização do Reitor e devolução para o Setor de 
Compras e Licitações – SECOL da Divisão de Materiais e Patrimônio – DIMAP para 
registro da dispensa de Licitação ou inexigibilidade, se for o caso, e seguir os trâmites 
administrativos da despesa pública. 
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 Art. 4º Os convites que importem em despesas superiores as previstas 
nesta Resolução são precedidos de contratação, nos termos da Lei no 8.666/1993. 
 
 Art. 5º Qualquer reajuste no valor não pode exceder ao estipulado no 
Decreto no 6114/2001 e será regulamentado através de Resolução. 
 
 Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 7º Revoga-se o inciso II do caput do art. 1º da Resolução/CONDI nº 
008, de 5 de março de 2007, e a Resolução/CONDI nº 002, de 5 de abril de 1995. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 4 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOÍSA KEMP 
Presidente do Conselho Diretor 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 10/10/2012. 
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DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

(Anexo II do Decreto nº 6.114/2007) 

 

 
Pela presente DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, eu ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(nome completo) 

matrícula SIAPE no _______________, ocupante do cargo de _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(denominação, código, etc.)  

do Quadro de Pessoal do ______________________________________________, em exercício na (o) _______ 

___________________________________________________________, declaro ter participado, no ano em curso, das 
seguintes atividades relacionadas a curso, concurso público ou exame vestibular, previstas no art. 76-A da Lei no 8.112, 
de 1990, e no Decreto no                  , de 2007: 

  

Atividades Instituição Horas trabalhadas 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO ANO EM CURSO   

 
Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de 
responsabilidades administrativa, civil e penal.  

Brasília, _____ de ________________ de _______.    

______________________________________ 
Assinatura do servidor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


