
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

GABINETE DO REITOR

 

PORTARIA Nº 1954, DE 17 DE AGOSTO DE 2018

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, no uso de suas
atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 54, XV, e no artigo 69 do Regimento Geral da
UFPel;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei n.º 200/67 e nos artigos
11 a 17 da Lei nº 9.784/99;

CONSIDERANDO a necessidade de utilização da delegação de competência como
instrumento de descentralização administrativa com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade
às decisões;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - DELEGAR competência ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas para exercer as
seguintes atribuições, dentre outras correlatas:

 

I. Firmar e publicar os seguintes atos, após aprovação destes pelo Reitor:

a) de vacância por exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em
cargo inacumulável ou falecimento;

b) de readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.

 

II. Conceder, firmar e publicar os seguintes atos: 

a) afastamentos, exceto afastamentos do país;

b) pensão, temporária e vitalícia, e licença-prêmio;

c) abono permanência;

d) progressão, promoção, aceleração da promoção e retribuição por titulação aos servidores
docentes;

e) progressão funcional e incentivo à qualificação aos servidores técnicos-administrativos;

f) licenças previstas na Lei n.º 8.112/90, conforme listadas abaixo:

f.1 - à gestante, à paternidade e à adotante de que tratam os arts. 207, 208 e 210;

f.2 - por acidente em serviço de que trata o art. 211;
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f.3 - para tratamento da própria saúde de que trata o art. 202;

f.4 - por motivo de doença em pessoa da família de que trata o art. 83;

f.5 - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro de que trata o art. 84;

f.6 - para o serviço militar de que trata o art. 85;

f.7 - para atividade política de que trata o art. 86;

f.8 - para capacitação de que trata o art. 87;

f.9 - para tratar de interesses particulares de que trata o art. 81;

f.10 - para desempenho de mandado classista de que trata o art. 92.

 

III - Autorizar, firmar e publicar os seguintes atos:

a) pagamento de substituição temporária de funções de confiança e ajuda de custo;

b) o exercício de horário especial de que trata o art. 98, da Lei n.º 8.112/90;

c) interrupção de férias de que trata o art. 80, da Lei n.º 8.112/90.

 

IV - Homologar o estágio probatório dos servidores técnico-administrativos e docentes,
bem como firmar e publicar a respectiva portaria.

 

Art 2º - As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta
qualidade, de modo que os atos praticados em função das competências ora delegadas, especialmente
sobre os atos que exigem emissão de portaria, façam constar em seu cabeçalho o número e a data da
presente Portaria.

 

Art 3º - O Reitor, ou o substituto legal no exercício da Reitoria, sempre que julgar
conveniente, poderá avocar as competências ora delegadas, sem que isso importe em revogação da
presente delegação, que prevalecerá até ser revogada por outro ato expresso.

 
 

Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal
Reitor

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI
HALLAL, Reitor, em 17/08/2018, às 15:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0245750 e o código CRC B8A85198.

Referência: Processo nº 23110.037934/2018-92 SEI nº 0245750
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