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REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 617, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

  

Dispõe sobre a delegação de competências
ao �tular da Chefia de Gabinete da
Reitoria, de atos rela�vos ao Programa de
Gestão de servidores  lotados em  unidades
vinculadas à Reitoria.

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:

 

a) que a delegação de competência é u�lizada como instrumento de descentralização
administra�va, com a finalidade de assegurar mais celeridade e obje�vidade às decisões, respeitada a
legalidade per�nente, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender, conforme
o disposto no ar�go 11 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

 

b) o art. 4º o art. 6º do Decreto-Lei 200/67, que dispõe sobre a organização da
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administra�va dentre outras providências,
permi�u a descentralização da administração e a delegação de poderes;

 

c)  o Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, que dispõe sobre a regulamentação do
Capítulo IV, do Título II, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, referente à delegação de
competência;

 

d) as delegações de poderes previstas no art. 32, incisos IV, do Estatuto da Unilab,
aprovado pela Resolução Complementar Consuni nº 3, de 4 de dezembro de 2020;

 

e) o que consta no Processo nº 23282.018020/2022-37, resolve:

 

Art. 1º  DELEGAR competência ao �tular da Chefia de Gabinete da Reitoria da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab para realização das a�vidades abaixo



relacionadas, referentes ao Programa de Gestão, dos servidores �tulares e respec�vos subs�tutos
eventuais, quando no exercício da subs�tuição, de unidades vinculadas à Reitoria:

 

I - estabelecer planejamento interno para alcance dos resultados ins�tucionais (obje�vos,
metas e indicadores, se houver);

 

II - estabelecer regras de implantação do PDG na unidade e avaliar os resultados;

 

III - criar a lista de a�vidades no PGD;

 

IV - locar essas a�vidades nas unidades;

 

V - criar o programa de gestão das equipes sob sua gerência;

 

VI - criar/aprovar o plano de trabalho das equipes sob sua gerência;

 

VII - elaborar relatórios de resultados alcançados com o PGD; e

 

VIII - apoiar a unidade de gestão de pessoas ou de planejamento quando requerido.

 

Parágrafo único. A disposição constante no caput não se aplica à unidade da Auditoria
Interna.

 

Art. 2º  Este ato de delegação de competência aplicar-se-á ao subs�tuto legal da Chefia de
Gabinete, quando no exercício da subs�tuição.

 

Art. 3º  O �tular da Chefia de Gabinete responde solidariamente com o reitor em todos os
atos pra�cados com referência a esta portaria.

 

Art. 4º  Este ato de delegação é revogável a qualquer tempo, conforme requisitos impostos
pelo ar�go 14, §2º, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

 

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

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
01/12/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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


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 0583386 e
o código CRC A689DEB1.

 

Referência: Processo nº 23282.018020/2022-37 SEI nº 0583386
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