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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 146, DE 29 DE ABRIL DE 2021

  
Dispõe sobre a alteração na
Portaria Reitoria nº 497, de 26 de
novembro de 2020.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA  INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o disposto na Instrução Norma�va SGDP/ME nº 37, de 25 de março de 2021,
publicada no D.O.U. de 25 de março de 2021;

Considerando o que consta no processo SEI nº 23282.413378/2020-16, resolve:

 

Art. 1º  O ar�go 12 da Portaria Reitoria nº 497, de 26 de novembro de 2020, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 12 ...............................................................

...............................................................

IV - servidores que u�lizam transporte público cole�vo nos deslocamentos para os locais
de trabalho.

...............................................................

§ 3º O disposto nos incisos I a IV não se aplica aos servidores de saúde e segurança, bem
como aos serviços essenciais de acordo com esta Portaria, quando haja a necessidade da prestação do
serviço con�nuo presencialmente.

§ 4º Entende-se por transporte público cole�vo, de que trata o inciso IV do caput, o ônibus
�po urbano, o trem, o metrô, e os transportes marí�mos, fluviais e lacustres, desde que reves�dos das
caracterís�cas de transporte de massa.

............................................................... (NR)

Art. 24 Os dirigentes de unidade, ou pessoa por ela designada, deverão enviar a
quan�dade total de servidores que se encontram em regime de trabalho presencial e remoto ou em
programa de gestão, conforme orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas obrigatoriamente
até meio-dia (doze horas) de cada sexta-feira ou, caso esse dia seja feriado ou recesso administra�vo,
até meio-dia (doze horas) do dia anterior, resguardadas as informações pessoais e sigilosas (NR).
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..............................................................."

 

Art. 2º Permanecem inalteradas as disposições da Portaria Reitoria nº 108, de 31 de Março
de 2021.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r do dia 3 de de maio de 2021.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
29/04/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0271406 e
o código CRC 0FCCEC62.

 

Referência: Processo nº 23282.413378/2020-16 SEI nº 0271406

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

