
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
TRIÂNGULO MINEIRO 

 
PORTARIA Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2010 

 
 

O Reitor “Pro Tempore” do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso de suas atribuições legais, conferida 
pela Portaria Ministerial nº 36 de 07/01/2009, publicada no DOU de 08/01/2009, 
e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, resolve: 
 

   I – Delegar competência aos Diretores-Gerais dos Campi deste 
Instituto, na sua área de abrangência e observadas as disposições legais e 
regulamentares relativas à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, para: 
 
a) Ordenar despesas, na prática dos atos necessários à execução 

orçamentária e financeira dos recursos que lhes forem descentralizados, 
com exceção do pagamento de pessoal; 

b) Autorizar a realização e homologar as licitações para aquisição de materiais 
e execução de obras e serviços, nas modalidades de convite, tomada de 
preços, concorrência e pregão, nos termos da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993, da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 3.555 de 
08 de agosto de 2000, do Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001 e 
alterações posteriores; 

c) Ratificar os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos 
termos da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 

d) Assinar Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº. 3.931 de 19 
de setembro de 2001 e alterações posteriores; 

e) Autorizar servidores a conduzir veículos oficiais, nos termos da Lei nº. 9.327 
de 09 de dezembro de 1996; 

f) Aplicar sanções administrativas a contratados, nos termos da Lei nº. 8.666 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; 

g) Designar Comissão de Licitação, Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos 
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 
2002 e alterações posteriores; 

h) Constituir comissões locais, exceto para sindicância e processo 
administrativo; 

i) Designar fiscal de contrato, nos termos da Instrução Normativa/SLTI/MP nº. 
02 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores; 

j) Emitir Ordem de Serviço; 
k) Assinar convênios de estágio; 
l) Assinar Contratos, em conjunto com o Reitor; 
m) Assinar Convênios Acordos e Ajustes, em conjunto com o Reitor, exceto os 

relativos a estágio; 
n) Homologar parecer jurídico, em conjunto com o Reitor; 
o) Homologar, em conjunto com o Reitor, as alienações de bens móveis e 

imóveis, nos termos da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais 
normativos; 

p) Assinar, em conjunto com o Reitor, os inventários de estoque e de bens 
patrimoniais; 
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q)  Assinar, em conjunto com o Reitor, os Termos de Doação de Bens 

recebidos; 
r) Requerer, junto aos órgãos públicos e privados, certidões, cadastramentos 

e/ou alvarás; 
s) Registrar os veículos do Campus; e 
t) Emitir Atestados de Capacidade Técnica e outros documentos correlatos. 
 

   II – Ficam ressalvados os demais procedimentos e atos relativos à 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial que são de competência 
exclusiva do Reitor do IF Triângulo Mineiro.  
 

   III – Este ato de delegação de competência aplicar-se-á ao 
sucessor dos Diretores Gerais dos Campi e aos seus substitutos legais. 
 

   IV - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade delegante. 

 
 
 
 
 
 

EURÍPEDES RONALDO ANANIAS FERREIRA 
Reitor “Pro Tempore” 
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PORTARIA Nº 317 DE 02 DE JUNHO DE 2010 

 
O Substituto do Reitor “Pro Tempore” do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso de suas 
atribuições legais, conferida pela Portaria IF Triângulo nº 270 de 01/06/2010, 
publicada no DOU de 02/06/2010, Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no 
DOU de 30/12/2008, e pelo Estatuto da Instituição, aprovado pela Resolução nº 
01, de 17 de agosto de 2009, publicada no DOU de 21 de agosto subseqüente, 
resolve: 

 
I - Delegar competência aos Diretores-Gerais dos Campi deste 

Instituto, na sua área de abrangência, observadas as disposições legais e 
regulamentares relativas à pesquisa e inovação para: 

 
a) Autorizar a participação de servidores em eventos científicos e 

tecnológicos de acordo com regulamentações da Pró-Reitoria do 
Instituto. 

b) Assinar certificados de iniciação científica e tecnológica e documentos 
vinculados a estas atividades. 

c)  Manter cadastros internos de pesquisadores e relatórios atualizados. 
d) Constituir comissões e comitês relacionados com a elaboração, 

desenvolvimento e avaliações de atividades científicas e tecnológicas no 
Campus.  

 
II - Ficam ressalvados os demais procedimentos e atos 

administrativos à pesquisa e inovação tecnológica, que são de competência 
exclusiva do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro.  

 
III - Este ato de delegação de competência aplicar-se-á ao 

sucessor dos Diretores Gerais dos Campi e aos seus substitutos legais. 
 
IV - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade delegante. 
 
 
 

ROBERTO GIL RODRIGUES ALMEIDA  
Substituto do Reitor “Pro Tempore” 



 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
TRIÂNGULO MINEIRO 

 
PORTARIA Nº 323 DE 08 DE JUNHO DE 2010 
 
O Substituto do Reitor “Pro Tempore” do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso de suas 
atribuições legais, conferida pela Portaria IF Triângulo nº 270 de 01/06/2010, 
publicada no DOU de 02/06/2010, Lei 11.892/2008 de 29/12/2008, publicada 
no DOU de 30/12/2008, pela Portaria Ministerial nº 36, de 07/01/2009, 
publicada no DOU de 08/01/2009, pelo Estatuto da Instituição, aprovado pela 
Resolução nº 01, de 17/08/2009, publicada no DOU de 21 de agosto 
subseqüente e, considerando as deliberações do Colégio de Dirigentes, em 
reunião realizada no dia 21/05/2010, RESOLVE: 

 
I – Delegar competência aos Diretores-Gerais dos Campi deste 

Instituto, na sua área de abrangência e observadas às disposições legais e 
regulamentares relativas às atividades de extensão, para: 

 
a) Constituir comissões e comitês locais relativos à elaboração, 

desenvolvimento e avaliação das atividades de extensão; 
b) Emitir ordem de serviço; 
c) Assinar convênio de estágio, exceto quando este for de 

interesse multicampi; 
d) Assinar convênios, acordos e termos de ajuste, exceto quando 

estes forem de interesse multicampi e envolvam captação de recurso; 
e) Assinar certificados e declarações destinados aos 

participantes de atividades de extensão; 
 
II – Ficam ressalvados os demais procedimentos e atos relativos 

às atividades de extensão, que são de competência exclusiva do Reitor do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.  

 
III – Este ato de delegação de competência aplicar-se-á ao 

sucessor dos Diretores-Gerais dos Campi e aos seus substitutos legais. 
 
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade delegante. 
 
 
 
 
 

ROBERTO GIL RODRIGUES ALMEIDA  
Substituto do Reitor “Pro Tempore” 
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PORTARIA Nº 301 DE 19 DE ABRIL DE 2012 

 
O Substituto do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, 

no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria IFTM nº 035 de 12/01/2012, publicada no DOU de 
13/01/2012, e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, resolve: 

 
Delegar competência no âmbito do IFTM, aos Diretores Gerais de campi para autorizar a concessão 

de diárias e passagens, nos termo abaixo: 
 
Art. 1º Fica subdelegada competência no âmbito do IFTM, para autorizar a concessão de diárias e 

passagens para servidores, colaboradores eventuais e conselheiros, aos dirigentes máximos das seguintes 
unidades: 

 
I - Campus Uberaba; 
II - Campus Uberlândia; 
III - Campus Paracatu; 
IV - Campus Ituiutaba 
 
Art. 2º A competência de que trata o art. 1º desta Portaria é indelegável e não abrange as seguintes 

situações: 
 
I -  Deslocamento de servidores por prazo superior a dez dias contínuos; 
II - Mais de quarenta diárias intercaladas por servidor no ano; 
III - Deslocamentos de mais de dez pessoas para o mesmo evento; e 
IV - Deslocamentos para o exterior, com ônus. 
 
Art. 3º A subdelegação de que trata esta Portaria será exercida nos estritos limites consignados na 

legislação específica em vigor, sendo passível de responsabilização funcional, a autoridade subdelegada, 
que eventualmente venha a praticar atos em desacordo com as normas legais e os princípios que regem a 
Administração Pública. 

 
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados referentes às concessões de diárias e passagens no 

período de 11 de abril de 2012 até a publicação desta Portaria, desde que tenha sido observada toda 
legislação afeta à matéria. 

 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data 
 

 
 
 
 
 

 EURÍPEDES RONALDO ANANIAS FERREIRA 
 Substituto do Reitor 
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PORTARIA Nº 1.072 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
O Substituto do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, 

no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria IFTM nº 1.069 de 03/12/2012, publicada no DOU 
de 04/12/2012, e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, resolve: 

 
I - Delegar competência, no âmbito do IFTM, aos Diretores Gerais e aos Coordenadores de Estágio 

de cada Câmpus e Câmpus Avançado para assinarem em conjunto os Termos de Compromisso de Estágio 
oriundos de convênio de estágio firmados entre o IFTM e concedentes.  

 
II - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

 
 

 
 
 
 

 
JOSÉ ANTÔNIO BESSA 

Substituto do Reitor 


