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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 565, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

  

Regulamenta o recebimento de presentes,
brindes e hospitalidade no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA - UNILAB, 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 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 Decreto nº 10.899, de 9 de dezembro de 2021;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016999/2021-28, resolve:

 

Art. 1º Orientar os servidores e agentes da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira quanto ao recebimento de brindes, presentes e hospitalidade.

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, conforme o Decreto nº 10.889 de 9 de
dezembro de 2021, considera-se:

 

I - agente público - o servidor público e todo aquele que exerça, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou
por qualquer outra forma de inves�dura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Unilab;

 

II - hospitalidade - oferta de serviço ou despesas com transporte, alimentação,
hospedagem, cursos, seminários, congressos, eventos, feiras ou a�vidades de entretenimento,
concedidos por agente privado para agente público no interesse ins�tucional da Unilab;

 

III - brinde - item de baixo valor econômico distribuído de forma generalizada, como
cortesia, propaganda ou divulgação habitual;

 

IV - presente - bem, serviço ou vantagem de qualquer espécie recebido de quem tenha
interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este par�cipe e que não configure



brinde ou hospitalidade.

 

DO RECEBIMENTO DE PRESENTES

 

Art. 3º É vedado a todo agente público receber presente de quem tenha interesse em
decisão sua ou de colegiado do qual par�cipe, para si ou para outras pessoas, oferecidos de forma direta
ou indireta.

 

Art. 4º Na hipótese de inviabilidade da recusa ou da devolução imediata do presente, o
agente público deverá entregá-lo ao Setor de Patrimônio, que procederá com os trâmites necessários
para regularização do bem nos termos de uma doação à Universidade. 

 

§ 1º A entrega de que trata o caput será realizada no prazo de até sete dias, contados da
data de recebimento do presente.

 

§ 2º Caso o recebimento do presente ocorra durante a ausência do agente público, o prazo
de que trata o § 1º será contado da data do retorno do agente às suas a�vidades na Unilab.

 

Art. 5º  Não são considerados presentes os prêmios recebidos em razão de concurso
acadêmico ou cultural.

 

DO RECEBIMENTO DE BRINDES

 

Art. 6º Consoante disposto do art. 2°, inciso II, brindes são itens de baixo valor econômico
e distribuídos de forma generalizada.

 

Parágrafo único. Por baixo valor, entende-se ser aquele menor que 1%  (um por cento) do
teto remuneratório previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Cons�tuição Federal. 

 

Art. 7º  O recebimento de brindes é permi�do, desde que atendidos todos os critérios
estabelecidos no ar�go anterior.

 

DA CONCESSÃO DE HOSPITALIDADE POR AGENTE PRIVADO

 

Art. 8º A hospitalidade de que trata o art. 2°, inciso II, poderá ser concedida, no todo ou
em parte, por agente privado, desde que previamente autorizada pelo Reitor.

 

Parágrafo único A autorização a que se refere o caput ocorrerá dentro dos processos de
afastamento para par�cipação em eventos.

 

Art. 9º A autorização de hospitalidade observará, conforme Lei nº 12.813/2013 e Decreto
nº 10.889/2021: 



 

I - os interesses ins�tucionais da Unilab; e

 

II - os riscos em potencial à integridade e à imagem da Universidade.

 

§ 1º Os itens de hospitalidade:

 

I - devem estar diretamente relacionados com os propósitos legí�mos da representação de
interesses, em circunstâncias apropriadas de interação profissional;

 

II - devem ter valor compa�vel com os padrões adotados pela administração pública
federal ou com as hospitalidades ofertadas a outros par�cipantes nas mesmas condições.

 

Art. 10. O agente público não poderá receber remuneração de agente privado em
decorrência do exercício de representação ins�tucional.

 

Parágrafo único. Quando possível, eventuais valores que seriam pagos a �tulo de
remuneração ao par�cipante serão rever�dos pelo organizador do evento em inscrições para a
capacitação de agentes públicos da administração pública federal.

 

Art. 11. Na hipótese do agente público receber hospitalidade em decorrência de suas
atribuições, porém sem a devida autorização, essas serão consideradas brindes ou presentes, de acordo
com o caso.

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 12. O agente público que possui obrigatoriedade de publicação da agenda de
compromissos públicos no Sistema e-Agendas, deverá registrar e publicar no e-Agendas as hospitalidades
e presentes recebidos de agente privado, em decorrência do mandato, do cargo, da função ou do
emprego público que exerça ou ocupe ou de a�vidades que exerça como agente público.

 

Art. 13. No caso de dúvidas com relação à possibilidade ou não de recebimento de
presente, brinde ou hospitalidade em razão de possível conflito de interesses, o agente deve entrar em
contato com a Comissão de É�ca da Unilab.

 

Art. 14. O descumprimento da presente Portaria poderá acarretar a responsabilização do
agente público, nos termos da legislação vigente.

 

Art. 15.  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação do Bole�m de Serviços da
Unilab.

 

 
ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 



Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/09/2022, às 14:15, 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 0536873 e
o código CRC E0C515FA.

 

Referência: Processo nº 23282.016999/2021-28 SEI nº 0536873

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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