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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 

 

PORTARIA Nº 7, DE 8 DE JANEIRO DE 2021 

Consolidação das normas de gestão de recursos logísticos, patrimoniais e de serviços 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

 

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR-CAPES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos 

incisos II e IX do artigo 26, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de 

janeiro 2017, resolve: 

 

Art. 1º Esta Portaria consolida, nos termos do Decreto n° 10.139, de 28 de novembro 

de 2019 e da Portaria GAB/CAPES 66, de 27 de maio de 2020, procedimentos de 

gestão de recursos logísticos, patrimoniais e de serviços na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, enuncia seus princípios e 

objetivos, conceitos e define procedimentos destinados à sua consecução. 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º O disposto nesta Portaria tem por objetivo a normatização dos seguintes 

objetos: 

 

I - Controle de acesso às dependências da CAPES, de forma a garantir a segurança 

de seu corpo funcional, de seus visitantes e do patrimônio público. 

 

II - Afastamento da sede e do país e concessão de diárias e passagens, com vistas a 

adequar os procedimentos internos da CAPES ao disposto nos normativos 

supralegais. 

 

CAPÍTULO II 

DO CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA CAPES 

 

Seção I 

Definições 

 

Art. 3º Para fins do controle de acesso às dependências da CAPES, consideram-se: 
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I - servidores: pessoas legalmente investidas em cargo público em exercício na 

CAPES; 

 

II - ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança: os investidos em função 

de direção, chefia ou assessoramento; 

 

III - visitantes: pessoas que se dirigem à CAPES; 

 

IV - prestadores de serviço: profissionais de empresas terceirizadas/contratadas pela 

CAPES; 

 

V - estagiários: estudantes que realizam estágio curricular na CAPES; 

 

VI - profissionais da imprensa: profissionais do meio jornalístico responsáveis pela 

divulgação de informações; 

 

VII - pessoas no exercício de atividades permanentes ou eventuais: outros 

profissionais que estejam exercendo atividades na CAPES; 

 

VIII - entregadores: pessoas que se dirigem à CAPES para protocolar documentos ou 

entregar materiais. 

 

Seção II 

Acesso, identificação e permanência de pessoas no edifício 

 

Art. 4º O acesso às dependências da CAPES dar-se-á das 07:00 às 19:00 horas, 

mediante o uso obrigatório de crachá de identificação individual, sendo vedado o seu 

empréstimo e a sua utilização por terceiros. 

 

Art. 5º A Diretoria de Gestão providenciará instrumentos de identificação, mediante a 

apresentação de documento de identidade oficial, nos casos cabíveis, após a 

comunicação formal ao setor competente, destinados a: 

 

a) servidores; 

 

b) ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; 

 

c) visitantes; 

 

d) servidores aposentados; 
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d) prestadores de serviço; 

 

e) estagiários; 

 

f) profissionais da imprensa; e 

 

g) pessoas no exercício de atividades permanentes ou eventuais. 

 

§ 1º Os instrumentos de identificação, de uso obrigatório para acesso e permanência 

nas dependências da CAPES, deverão ser utilizados de forma visível, acima da linha 

da cintura do vestuário do portador. 

 

§ 2º O uso e a guarda dos instrumentos são de inteira responsabilidade de seus 

usuários. 

 

Art. 6º O ingresso e/ou permanência no prédio da CAPES fora do horário de 

expediente somente será permitido mediante autorização em formulário próprio da 

Coordenação de Serviços Administrativos, cuja solicitação deverá ser feita pelo 

endereço eletrônico csa@capes.gov.br, indicando o nome, a matrícula ou o número da 

carteira de identidade e o tipo de serviço a ser executado, bem como o local, a data e 

o tempo previsto de permanência. 

 

Art. 7º Os profissionais de serviços de entrega de qualquer natureza terão seus 

acessos restritos às portarias do edifício, salvo quando devidamente autorizados pela 

Coordenação de Serviços Administrativos. 

 

Art. 8º O ingresso de visitantes que se destinem aos gabinetes dos Diretores só será 

permitido quando aprovado pelos respectivos gabinetes, ou previamente agendados. 

 

Art. 9° O acesso às dependências da Presidência da CAPES dependerá de 

agendamento prévio ou de autorização expressa da Presidência. 

 

Art. 10. As informações e os registros de acesso ao sistema de segurança e às 

imagens do circuito fechado de televisão são de caráter sigiloso, no grau de 

reservado, e somente serão liberados mediante autorização da Diretoria de Gestão. 

 

Seção III 

Controle de bens e materiais 

 

Art. 11. Visando garantir a segurança, a ordem e a integridade patrimonial e física da 

Instituição, de autoridades, de servidores e do público em geral, serão adotadas as 

seguintes providências: 



 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400, Sala 01 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 / 99976 4364 
www.santosjunior.com.br 

Página 4 de 11  

I - as pessoas que acessarem as dependências da CAPES estarão sujeitas à triagem 

de segurança por meio de vistoria; 

 

II - cargas ou volumes portados por qualquer pessoa estarão sujeitos à revista da 

segurança, tanto no ingresso quanto na saída do edifício; 

 

III - equipamentos elétricos ou eletrônicos deverão ser registrados por ocasião da 

entrada e/ou saída do edifício; 

 

Art. 12. Quando detectada pelos agentes de segurança a presença de artefato ou 

substância explosiva, a área deverá ser imediatamente isolada, com o imediato 

acionamento do órgão responsável pela varredura e pela respectiva desativação. 

 

Parágrafo Único. Em caso de evacuação do local, de suspensão do expediente, ou de 

adoção de outras medidas de segurança, em razão das situações de que trata o caput 

deste artigo, deverá haver decisão do Presidente ou, na sua ausência, do Diretor de 

Gestão, ou, ainda, da autoridade a quem forem delegadas essas atribuições. 

 

Seção IV 

Eventos e reuniões 

 

Art. 13. Durante os eventos realizados nas dependências da CAPES, ficarão sujeitos 

ao uso de instrumentos de identificação específico os: 

 

I - participantes do evento; e 

 

II - prestadores de serviço que trabalharem no evento. 

 

§ 1º As reuniões de trabalho envolvendo público externo serão, necessariamente, 

realizadas no 1º e 2º subsolos, no auditório e nas salas previamente designadas para 

esse fim. 

 

§ 2º A empresa/entidade organizadora/promotora de evento deverá encaminhar, 

previamente, à Coordenação Executiva dos Órgãos Colegiados (CECOL), a relação 

detalhada das pessoas envolvidas no evento, contendo nome, cargo ou função, 

matrícula ou número da carteira de identidade e, ainda, dados dos órgãos e das 

empresas participantes, bem como a identificação dos veículos utilizados, a saber: 

placa, modelo, cor e ano. 

 

§ 3º As informações de que tratam o parágrafo segundo deverão ser repassadas à 

Coordenação de Serviços Administrativos (CSA) para o devido controle de acesso de 

pessoas e de veículos nas dependências da CAPES. 
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§ 4º A cobertura jornalística de atividades e eventos desenvolvidos nas dependências 

da CAPES será feita por profissionais da área de imprensa, devidamente 

credenciados pela Coordenação de Comunicação Social (CCS) da Presidência e 

identificados por instrumento específico. 

 

§ 5º Profissionais de imprensa em serviço, não-credenciados, poderão ter acesso às 

dependências da CAPES mediante autorização prévia da Coordenação de 

Comunicação Social (CCS) da Presidência. 

 

Art. 14. A inobservância das disposições deste ato e o mau uso do instrumento de 

identificação, no caso de pessoas estranhas ao serviço, implicarão no seu 

cancelamento e recolhimento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais, 

administrativas ou contratuais cabíveis. 

 

Seção V 

Vedações 

 

Art. 15. É vedado o ingresso, nas dependências da CAPES, de pessoa que: 

 

I - visa a prática de comércio e/ou propaganda, em qualquer de suas formas, ou 

angariar donativos e congêneres; 

 

II - venha prestar serviços autônomos, que não estejam vinculados por contrato ou por 

convênio firmado pela CAPES; 

 

III - com vestimentas flagrantemente impróprias e inconvenientes para a austeridade 

do local; 

 

IV - esteja portando arma de qualquer natureza, ressalvado o disposto no art. 17. 

 

Parágrafo Único. Os portadores de arma de fogo ficam sujeitos ao disposto na Lei 

Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que "dispõe sobre o registro, posse e 

comercialização de armas de fogo e munição, define crimes e dá outras providências". 

 

Art. 16. Poderão portar armas de fogo, de modo não-ostensivo, desde que estejam em 

serviço e previamente identificados pela Coordenação de Serviços Administrativos: 

 

I - os policiais federais, civis e militares, bem como outras autoridades com licença 

para porte de arma; 

 

II - os profissionais de segurança de empresas de escolta de cargas e valores; e 
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III - outros profissionais de segurança e policiais participantes de solenidades e 

eventos promovidos pela CAPES. 

 

Art. 17. Os portadores de arma de fogo, em decorrência de autorização legal ou de 

licença concedida por órgão competente, que não se enquadrarem nos incisos acima, 

enquanto permanecerem nas dependências da CAPES, devem entregar suas armas, 

sob a responsabilidade do(a) Supervisor(a) da Vigilância. 

 

Seção VI 

Acesso e uso da garagem 

 

Art. 18. A Diretoria de Gestão providenciará instrumentos de identificação específicas, 

nos casos cabíveis, destinados a veículos. 

 

Art. 19. Os instrumentos de identificação, de uso obrigatório para acesso e 

permanência dos veículos nas vagas de uso exclusivo da garagem, deverão estar de 

forma visível no para-brisa dianteiro. 

 

Art. 20. O uso exclusivo das vagas da garagem do edifício sede da CAPES serão 

distribuídas da seguinte forma: 

 

I - 104 (cento e quatro) vagas para os veículos de propriedade da CAPES e para os 

ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança; 

 

II - 10 (dez) vagas para visitantes da CAPES; 

 

III - 3% do total das vagas para uso de pessoas com deficiência, devidamente 

credenciadas junto ao DETRAN-DF; 

 

IV - 5% do total das vagas para uso de idosos, devidamente credenciados junto ao 

DETRAN-DF; 

 

§ 1º As vagas remanescentes serão usadas exclusivamente por servidores lotados na 

CAPES, devidamente identificados, obedecido o horário de chegada, até o limite das 

vagas disponíveis no 5º subsolo. 

 

Art. 21. A Diretoria de Gestão da CAPES, mediante despacho fundamentado, poderá 

autorizar o uso de vagas para casos e situações excepcionais não previstas nesta 

Portaria. 

 

Art. 22. Serão reservadas áreas na garagem, devidamente indicadas por sinais 

visuais, destinadas exclusivamente para motocicletas e bicicletas. 
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Art. 23. São vedadas a entrada e a saída de pedestres pelos acessos da garagem. 

 

Art. 24. É vedada a cessão de vagas de garagem, de uso exclusivo, para terceiros. 

 

Art. 25. É vedada a utilização de vagas de garagem por servidores e por 

colaboradores que fazem jus ao auxílio-transporte. 

 

Art. 26. A utilização das vias de circulação da garagem será regida, no que couber, 

pelo Código de Trânsito Brasileiro, respondendo seus usuários por excessos e por 

eventuais infrações cometidas, sem prejuízo de eventuais consequências legais 

cabíveis, cíveis, penais e administrativas. 

 

§ 1º Na garagem é obrigatório o trânsito de veículos com os faróis acesos. 

 

§ 2º A CAPES não se responsabilizará por acidentes ocasionados por veículos em 

movimento ou por objetos deixados no interior dos veículos. 

 

Art. 27. São vedados o pernoite e a permanência de qualquer veículo particular na 

garagem, fora do horário de expediente, salvo se devidamente autorizado pela 

Diretoria de Gestão. 

 

CAPÍTULO III 

DO AFASTAMENTO DA SEDE E DO PAÍS E CONCESSÃO DE DIÁRIAS E 

PASSAGENS 

 

Art. 28. Ficam regulamentados, no âmbito da CAPES, os procedimentos relativos ao 

afastamento da sede e do país e à concessão de diárias e à emissão de passagens, 

nacionais e internacionais, realizadas no interesse da Administração Pública. 

 

Art. 29. Todas as viagens, no interesse da Administração, no âmbito da CAPES, 

devem ser registradas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, 

mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado. 

 

Art. 30. Aplicam-se aos procedimentos de que trata o art. 29, no que couber, as 

definições, os fluxos, os procedimentos e as demais disposições da Portaria MEC nº 

204, de 06 de fevereiro de 2020, exceto naquilo que dispuser expressamente esta 

Portaria. 

 

Seção I 

Aplicação das normas centrais no âmbito da CAPES 

 

Art. 31. Para fins da aplicação, no âmbito da CAPES: 
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I - compete aos titulares dos órgãos que integram a estrutura organizacional da 

CAPES exercer, no que couber, as competências atribuídas aos titulares das unidades 

administrativas do Ministério da Educação pela Portaria MEC nº 204, de 2020; 

 

II - compete ao Chefe de Gabinete do Presidente da CAPES: 

 

a) exercer, no que couber, as competências atribuídas ao Secretário-Executivo e à 

Assessoria Internacional pela Portaria MEC nº 204, de 2020; 

 

b) a autorização, via SEI, de realização de procedimentos referentes à concessão de 

diárias e passagens sem a utilização do sistema SCDP, referida no § 1º do art. 2º da 

Portaria MEC nº 204, de 2020; 

 

c) expedir a nova autorização de que trata o § 2º do art. 41 da Portaria MEC nº 204, de 

2020; 

 

III - compete à Auditoria Interna exercer, no que couber, as competências atribuídas à 

Assessoria de Controle Interno pela Portaria MEC nº 204, de 2020; 

 

IV - compete à Divisão de Passagens Aéreas e Terrestres exercer, no que couber, as 

competências atribuídas à Divisão de Concessão de Diárias e Passagens pela 

Portaria MEC nº 204, de 2020; 

 

V - aplicam-se aos servidores da CAPES, no que couber, as obrigações e demais 

atividades atribuídas aos servidores do MEC pela Portaria MEC nº 204, de 2020; e 

 

VI - aplicam-se, no que couber, os modelos de atos e documentos constantes dos 

Anexos I a VII da Portaria MEC nº 204, de 2020. 

 

Parágrafo único. A Diretoria de Gestão da CAPES determinará a adaptação dos 

anexos referidos na Portaria MEC nº 204, de 2020 às especificidades da Capes, bem 

como disponibilizará os respectivos modelos por meio do sistema SEI. 

 

Seção II 

Normas específicas 

 

Art. 32. O processo administrativo com vistas à autorização de afastamento do país 

deverá ser encaminhado ao Gabinete do Presidente da CAPES com antecedência de, 

no mínimo, trinta dias do início da missão, e deverá constar: 

 

I - solicitação de autorização para afastamento do país completamente preenchida, 

disponível no SEI; 
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II - documento(s) que justifique(m) o afastamento, tais como carta-convite ou 

documento congênere manifestando interesse da organização do evento, governo 

estrangeiro, organismo ou entidade internacional quanto à participação de 

representante da CAPES; 

 

III - agenda ou programação do evento com a especificação das atividades previstas, 

que deverão ser compatíveis com a justificativa apresentada para o pedido de 

afastamento do país; 

 

IV - ofício com solicitação de autorização do dirigente da unidade, ou seu substituto 

legal, informando o nome da pessoa indicada a participar da missão, expressando a 

existência de ônus, ônus limitado ou sem ônus para a CAPES, conforme disposto no 

Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985; 

 

V - discriminação dos valores das passagens, das diárias e do custo total do 

afastamento; 

 

VI - esclarecimento detalhado do Diretor da unidade, quando o afastamento do 

servidor estiver previsto para se iniciar na sexta-feira, ou o evento incluir dias de 

sábado, domingo e feriado; 

 

VII - estimativa e disponibilidade orçamentária para emissão de passagens e 

pagamento de diárias; e 

 

VIII - termo de responsabilidade e compromisso de entrega do Relatório de viagem 

internacional, assinado pelo servidor e por sua chefia imediata. 

 

Parágrafo único. Nos casos de solicitação de passagens ou diárias para missão no 

exterior de pessoas sem vínculo com a administração pública, a unidade demandante 

deverá, além do requerido no caput e com antecedência de, no mínimo, sessenta dias 

do início da missão, elaborar minuta de exposição de motivos, contendo as 

justificativas quanto à escolha do colaborador, a ser submetida pelo Presidente da 

CAPES ao Ministro de Estado da Educação, com a finalidade de obter autorização do 

Presidente da República, na forma do §2º do art. 10 do Decreto nº 5.992, de 2006. 

 

Art. 33. O servidor que, na qualidade de assessor, acompanhar o Presidente da 

CAPES, prestando auxílio, orientação, assistência direta e imediata, subsidiando-os 

com análises, proposições, dados ou informações de caráter técnico e tático, em 

matérias afetas aos compromissos, eventos e reuniões da referida autoridade, fará jus 

a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada. 

 

Parágrafo único. O servidor que acompanhar o Presidente da CAPES para preparar 

ou prestar apoio logístico em assuntos relacionados à organização de eventos, 
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reuniões ou compromissos, bem como informá-lo dos detalhes de sua participação, 

fará jus à diária correspondente ao cargo que ocupa. 

 

Art. 34. A concessão de diárias, passagens e deslocamento deverá ser autorizada 

pelos dirigentes máximos dos seguintes órgãos: 

 

I - Gabinete do Presidente da CAPES; 

 

II - Procuradoria Federal; 

 

III - Auditoria Interna; 

 

IV - Diretoria de Gestão; 

 

V - Diretoria de Tecnologia da Informação; 

 

VI - Diretoria de Programas e Bolsas no País; 

 

VII - Diretoria de Avaliação; 

 

VIII - Diretoria de Relações Internacionais; 

 

IX - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica Presencial; e 

 

X - Diretoria de Educação a Distância; 

 

Art. 35. Qualquer alteração de viagem que ocasione a não utilização do bilhete 

comprado pela CAPES, deverá ser comunicada à DPAT, com pelo menos um dia útil 

de antecedência da data prevista para o embarque, por mensagem ao correio 

eletrônico: scdp@capes.gov.br. 

 

Art. 36. Será publicado no Boletim de Serviços, mensalmente, relatório de gastos com 

diárias e passagens, no âmbito da CAPES, detalhando: 

 

I - custo mensal total da CAPES relativo ao pagamento de diárias e passagens; 

 

II - custo mensal com emissão de passagens dentro do prazo estabelecido de quinze 

dias de antecedência, total e por unidade; 

 

III - custo mensal com emissão de passagens em caráter de urgência, total e por 

unidade; 
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IV - valor mensal pago em diárias, total e por unidade; e 

 

V - valor mensal de todos os cancelamentos. 

 

Art. 37. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Portaria serão 

dirimidos pelo Presidente da CAPES, podendo ser ouvidas a Auditoria Interna e a 

Procuradoria Federal junto à CAPES. 

 

Art. 38. Os procedimentos atualmente em trâmite deverão observar o disposto nesta 

Portaria, na fase em que se encontrem, convalidando-se os atos já praticados. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39. A operacionalização e a supervisão das medidas de que tratam esta Portaria 

ficam a cargo da Diretoria de Gestão. 

 

Art. 40. Ficam revogadas, por consolidação, as seguintes normas: 

 

I - Portaria nº 98/GAB/CAPES, de 17 de agosto de 2009, publicada no Boletim de 

Serviço Especial n° 02, de agosto de 2009, p. 02; 

 

II - Portaria nº 99/GAB/CAPES, de 17 de agosto de 2009, publicada no Boletim de 

Serviço Especial n° 01, de agosto de 2009, p. 02; 

 

III - Portaria nº 05/GAB/CAPES, de 13 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial 

da União, Seção 1, de 14 de janeiro de 2020, p. 12. 

 

Art. 41.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO 

(Publicação no DOU n.º 6 de 11.01.2021, Seção 1, página 28 e 29) 

 


