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PORTARIA Nº 209, DE 29 DE MAIO DE 2015. 
 

 
Institui o Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP no âmbito 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para 

disciplinar, acompanhar e promover o alinhamento dos 

investimentos de capacitação e formação de seu quadro 

funcional.  

 

 

A PRESIDENTA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, no uso da atribuição que lhe confere o art. 21, inciso V, 

anexo I, do Decreto nº 6.844 de 07 de maio de 2009 e pela Portaria no. 92, de 5 de julho de 

2012, que aprovou o Regimento Interno do IPHAN, RESOLVE: 
 

Art. 1° Criar o Comitê Gestor de Capacitação - CGCAP com a finalidade de 

disciplinar, acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos em capacitação e 

formação do quadro funcional, com as diretrizes e objetivos estratégicos deste Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

 

Art. 2° O Comitê Gestor de Capacitação terá as seguintes atribuições:  

 

I – Apresentar os subsídios técnicos necessários à revisão da Portaria de Capacitação 

do IPHAN com base no disposto no Decreto n° 5.707/2006;  

 

II - Analisar e deliberar sobre o Plano Anual de Capacitação do Instituto, proposto 

pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Planejamento e Administração e 

submetê-lo à Diretoria Colegiada do Instituto, para aprovação;  

 

III - Avaliar os resultados do Plano Anual de Capacitação a cada 4 meses e, se for o 

caso, propor ajustes;  

 

IV - Propor parcerias e convênios com instituições de ensino, de tecnologia, de 

pesquisa, de extensão e outras afins que o Comitê Gestor julgue relevantes para o 

desenvolvimento de competências de seu corpo de servidores; e  

 

V - Estabelecer regras e prioridades para a participação de servidores em eventos de 

capacitação; 

 

Art. 3º O CGCAP será composto pelos seguintes membros:  

 

I - Diretor de Planejamento e Administração - DPA, que o presidirá;  

II - Coordenadores-Gerais do IPHAN;  

III - Titular da Procuradoria Federal;  

IV - Chefe do Gabinete da Presidência; 

V - Titular da Auditoria Interna.  

 

§1° No impedimento do Diretor da Diretoria de Planejamento e Administração - DPA, 

o CGCAP será presidido pelo Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas;  
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§2° No impedimento do Coordenador-Geral este será representado pelo seu substituto 

designado.  

 

Art. 4º. O CGCAP, no exercício de suas atribuições, terá como Secretaria Executiva a 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação de Desenvolvimento de 

Pessoal.  

 

Art. 5° Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP, a 

responsabilidade pela gestão dos recursos de capacitação, em conformidade com as orientações 

da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

SEGEP/MP e de forma harmoniosa com as diretrizes estratégicas do Ministério da Cultura – 

MINC: 

 

I - Elaborar proposta do Plano Anual de Capacitação do IPHAN;  

II - Divulgar ofertas e informações sobre eventos de capacitação; e 

III - Prestar apoio técnico necessário ao funcionamento do CGCAP.  

 

Art. 6º A periodicidade das reuniões e o funcionamento do CGCAP serão definidos 

pelo próprio Comitê. 

 

Art. 7° O Presidente do CGCAP poderá constituir grupos de trabalho com a finalidade 

de examinar e propor soluções para temas específicos, relacionados à capacitação e ao 

desenvolvimento dos servidores do IPHAN, sem prejuízo das atribuições da COGEP. 

 

Parágrafo único. O ato de constituição do grupo de trabalho de que trata o caput 

definirá seus objetivos específicos, sua composição e prazo para a conclusão dos trabalhos.  

 

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.  

 
 
 
 
 

JUREMA MACHADO 
Presidenta 


