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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 173, DE 26 DE MAIO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, 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 o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado no
DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando o que consta no processo nº 23282.507237/2019-11, resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Comissão de Inventário da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
Unilab, para o ano de 2022, que terá, entre outras, a atribuição de iden�ficar e catalogar os itens patrimoniais
da Universidade, observando as normas e procedimentos que regem a matéria:

 
 

NOME SIAPE SETOR

Tiago Lúcio Pereira Melo  2164271 CLCP/PROADI

Marcelo Ribeiro de Albuquerque 2320220 DP/CLCP/PROADI

Marcel Jefferson Alves de Morais 1378766 CSO/PROADI

Edgar Soares dos Santos 2180193 PROGRAD

Daniel David dos Santos Vieira 2316876 PROPLAN

Antônio Ricardo Gadelha da Silva 2180203 PROEX

Ana Aline Severino Galvão 3240729 PROINTER

Andreia Cavaignac Machado 2195160 PROPPG

Glória Kalina Moreira Rosa 2212296 CDHAA/PROPAE

Camila de Oliveira Freitas 1642533 DAN/PROPAE

Josely de Sousa Alves 1876431 REITORIA

Carlos da Silva Cardozo 2180068 DSIBIUNI

Gerdiani da Silva Moura 2320998 DTI

Elma  Jannier Lopes Farias Queiroz 1093725 ICSA

Cláudio Wagner Santos Lima 2234377 ICS

Geordânia Maciel de Souza  2220028 ILL

Lucas Lucena da Silva 1012802 IEDS

Gustavo Silva Castello Branco 3245263 ICEN

Rafael de Brito Cipriano 2216584 IEAD

Daniel Silva Alves 3240695 IH

João de Jesus Mendes de Vasconcelos 2329886 IDR

Aparecida Torres de Moura 1876703 SGP
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Art. 2º  Para definição do quan�ta�vo de servidores componentes da Comissão de Inventário,
devem ser considerados, dentre outros fatores, a quan�dade es�mada de bens da unidade, o nível de
conhecimento dos membros em relação aos bens a serem inventariados, o tempo disponível dos membros da
comissão para a execução das a�vidades, bem como o prazo estabelecido no cronograma do inventário.

 

Art. 3º A Comissão terá as seguintes atribuições:

 

I - cabe ao Presidente da Comissão:

 

a) criar cronograma de visitas aos setores e fazer o agendamento prévio junto aos mesmos para
realização de conferência “in loco” dos bens;

 

b) planejar, executar, coordenar e controlar todas as a�vidades rela�vas ao inventário
patrimonial;

 

c) orientar os servidores da unidade sobre as atribuições da comissão, bem como das
responsabilidades de todos os servidores na prestação de informações necessárias à execução das a�vidades
da Comissão e, ainda, sobre a possibilidade de eventual apuração de responsabilidade, no caso de
descumprimento dos norma�vos e legislação;

 

d) solicitar à Divisão de Patrimônio a consolidação das informações ob�das a par�r do
levantamento de bens em ferramenta de controle patrimonial; e

 

e) controlar o retorno de toda documentação per�nente, quando da finalização do inventário,
para a área de Patrimônio.

 

II - cabe aos demais par�cipantes da comissão:

 

a) receber o Relatório atualizado de Bens da unidade para Inventário;

 

b) realizar a conferência "in loco" dos bens patrimoniais das unidades indicadas em cronograma;

 

c) solicitar ao responsável pela unidade a ser inventariada, quando necessário, acesso ao local
designado para ações da comissão;

 

d) solicitar ao responsável pela unidade inventariada, quando necessário;

 

e) reportar ao Presidente da Comissão quaisquer ocorrências que obstem auxílio, informações e
documentos per�nentes a ações da comissão ou dificultem a realização de suas a�vidades;

 

f) após o levantamento patrimonial de um setor, prestar informação ao setor do resultado deste,
informando previamente a situação geral e eventuais inconsistências; e
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g) tomar as providências e realizar os ajustes solicitados pela Divisão de Patrimônio.

 

Art. 4º Ao final dos trabalhos a Comissão deverá emi�r relatório final acerca das observações
constatadas durante o inventário, contendo, no mínimo:

 

I - análise da situação geral do patrimônio da unidade inventariada;

 

II - relatório sinté�co dos resultados ob�dos;

 

III - sugestões de melhorias para aperfeiçoamento do controle patrimonial nas unidades
inventariadas.

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
27/05/2022, às 18:41, 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 0466314 e o
código CRC DCF1309B.

 

ANEXO - PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 173/2022

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 

PERÍODO ATIVIDADE

03/05/2022 a 31/05/2022 Levantamento preliminar feito pelas unidades/setores

 
01/06/2022 a 29/07/2022 Conferência “in loco” dos bens patrimoniais

 
01/08/2022 a 16/09/2022 Inserção de dados no sistema

 
19/09/2022 a 31/10/2022 Ajustes e relatório final

Referência: Processo nº 23282.507237/2019-11 SEI nº 0466314

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

