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   I N F O R M A T I V O       N. 001/2010     -     13/04/2010 
(complementa o informativo N.001/2009) 

 
 

ASSUNTO: ABERTURA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
                    COM AFASTAMENTO COM ÔNUS, ÔNUS LIMITADO OU SEM ÔNUS  
                    339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
      
      
                    Solicitados pelos servidores técnico-administrativos e docentes da 
Universidade Federal de Santa Maria para a realização de ações de capacitação, de 
acordo com a legislação vigente, segundo prevê a Resolução N. 015/2002: 
 
Art. 2o São consideradas ações de capacitação: 
I – cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação; 
II – treinamento em serviço; 
III – grupos formais de estudo; 
IV – intercâmbios ou estágios; 
V – seminários ou congressos; 
VI – simpósios ou conferências; 
VII – cursos de extensão universitária; e 
VIII – outros da mesma natureza. 
 
Art. 6o Os afastamentos para as ações de capacitação de que trata o parágrafo 1o, do art. 5o 
poderão ser de três tipos, quanto ao ônus: 
I – com ônus, quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o 
vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego; 
II – com ônus limitado, quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e demais 
vantagens do cargo, função ou emprego; ou 
III – sem-ônus, quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens 
do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a administração. 

 
PROCEDIMENTOS: 

 ... 

 Abrir PROCESSO no Protocolo Geral, com DATA ANTERIOR ou IGUAL à DATA 
DE INÍCIO DO EVENTO, encaminhar ao Departamento de Contabilidade e 
Finanças para análise, emissão de empenho no SIAFI e pagamento.  
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 Encaminhar ao Departamento de Contabilidade e Finanças, no caso de taxa de 
inscrição em evento no país ou exterior, a PORTARIA DE AFASTAMENTO(se 
houver), a CÓPIA DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO e o RECIBO 
ORIGINAL ou NOTA FISCAL de pagamento da taxa de inscrição em nome da 
UFSM; 


