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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 201, DE 30 DE JUNHO DE 2021

  
Ins�tuir a Comissão Permanente de
Acumulação de Cargos, Empregos e
Salários (CACES), no âmbito da Unilab.

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, 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 Reitoria nº
154, de 14 de maio de 2021, publicado no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93, Seção 2, Página 32;

Considerando o disposto no art. 37, inciso XVI e XVII e § 10º, art. 95, parágrafo único,
inciso I, art. 128, §5º, II, d e art. 38 da CF/1998; Decreto nº 97.595 de 1989; art. 117, X e XVIII, art. 118,
119, 120, art. 132, XII e XIII e art. 133 da Lei 8.112/1990; Portaria SGP/SEDGG/ME nº 4.975, de 29 de abril
de 2021; art. 5º, 6º e 7º da Lei nº 8.027/1990 e arts. 20 e 21 da Lei nº 12.772/2012;

Considerando, ainda, o que consta no Processo 23282.506182/2019-22, resolve: 

 

Da ins�tuição

Art. 1º Ins�tuir a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários
(CACES), no âmbito do Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que será
vinculada à Superintendência de Gestão de Pessoas(SGP).

 

Das competências

Art. 2º Compete à CACES, analisar e emi�r parecer sobre os seguintes temas, dentre
outros:

I. acumulação de cargos, empregos e salários ou proventos;

II. compa�bilidade de horários entre vínculos;

III. par�cipação, na condição de gerente ou administrador, em sociedade privada,
personificada ou não e o exercício de comércio; e

IV. cumprimento do regime de Dedicação Exclusiva.

Parágrafo único. A análise da CACES se aplica previamente à posse ou contratação no
cargo, durante o vínculo do servidor e nos requerimentos de alteração de jornada.

 

Dos critérios para cons�tuição dos membros
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Art. 3º Os membros da CACES serão estabelecidos em portaria específica, observando-se
os seguintes critérios:

(a) não estar vinculado a mais de dois colegiados permanentes;

(b) ter conhecimento da área de Direito, Administração Pública ou Contabilidade e
Finanças e áreas afins;

(c) não ter sido condenado em Processo Administra�vo Disciplinar (PAD) nos úl�mos 3
(três) anos; e

(c) não ter sido subme�do a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nos úl�mos 2 (dois)
anos;

 

Do funcionamento

Art. 4º Os encontros da CACES ocorrerão ordinariamente a cada 15 (quinze) dias ou
extraordinariamente, a qualquer tempo, por provocação do presidente da comissão ou do
superintendente da SGP ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. As reuniões funcionarão com a presença da maioria absoluta dos
membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

 

Art. 5º As horas dedicadas aos trabalhos da CACES computarão na jornada de trabalho
semanal de seus membros, não cabendo compensação de horas em suas unidades de lotação.

§ 1º Para fins de comprovação da carga horária dedicada aos trabalhos da comissão, caso
necessário, os membros poderão solicitar declaração à SGP.

§ 2º A carga horária do presidente e do vice-presidente serão adequadas à dinâmica do
serviço.

 

Da iden�ficação de irregularidades

Art. 6º Diante da detecção de irregularidade previamente à posse ou contratação no cargo,
a CACES promoverá diligências visando sanar os impedimentos verificados, emi�ndo ao final, parecer
sobre a possibilidade ou não do ingresso do candidato. 

§ 1º O parecer, nos casos que indiquem a abertura de sindicância ou processo
administra�vo disciplinar, além de possível reposição ao erário, deverá ser encaminhado
a Superintendente de Gestão de Pessoas, para submissão ao Magnífico Reitor, a quem compete, no
âmbito da Unilab, determinar a abertura de processo disciplinar.

§ 2º  Nos demais casos, que indiquem o arquivamento, o parecer será subme�do à
Superintendência de Gestão de Pessoas para aprovação.

 

Das manifestações da CACES

Art. 7º Despachos e/ou pareces da CACES inerentes a processos de ro�na da SGP deverão
ser emi�dos, no mínimo, duas vezes por semana, pelo presidente ou vice-presidente da comissão,
quando dos afastamentos ou impedimentos legais.

§ 1º São considerados processos de ro�na da SGP:

a) Admissão de pessoal efe�vo e temporário;

b) Percepção de rendimentos de que trata o ar�go 21 da Lei nº 12.772, de 2012, aos
docentes subme�dos ao regime de dedicação exclusiva; e
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c) outros processos de caráter excepcional, quando devidamente fundamentado pelo
Superintendente de Gestão de Pessoas, tenham necessidade de avaliação dentro de uma semana.

§ 2º Nos demais casos não previstos no parágrafo primeiro do caput aplicar-se-ão os
prazos e organização previstos no ar�go 4º deste Portaria.

§ 3º Os pareceres da CACES têm a natureza consul�va.

 

Disposições finais 

Art. 8º Compe�rá a Superintendência de Gestão de Pessoas estabelecer as orientações
complementares à esta Portaria.

 

Art.9º Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.

 

Art. 10 Revoga-se a Portaria Reitoria nº 409, de 7 de outubro de 2019.

 

Art. 11 Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 1º de julho de 2021.

 

 

Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 30/06/2021, às 15:52, 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 0298791 e
o código CRC 56F728E0.

 

Referência: Processo nº 23282.506182/2019-22 SEI nº 0298791

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

