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ATO DA REITORIA N. 1708/2016

 

 

Delega às Chefias das Unidades Acadêmicas e
Administrativas, dos Centros e dos Órgãos
Complementares, a competência de que trata o art. 21,
parágrafo único, do Decreto n. 7.724, de 16 de maio de
2012, que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e dá outras providências.
 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E REITORA DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 17, inciso X, do
Regimento Geral da Universidade de Brasília.

 
R E S O L V E:

 

Art. 1º  Delegar às Chefias das Unidades Acadêmicas e Administrativas,
dos Centros e dos Órgãos Complementares a competência para responder a
recursos dirigidos à autoridade máxima dos órgãos na hipótese de negativa de
acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa ao acesso,
conforme estabelece o Art. 21, parágrafo único, do Decreto n. 7.724/2012.

Art. 2º  Determinar que os pedidos de acesso e os recursos elencados
no Art. 15, parágrafo único, da Lei n. 12.527/2011, sejam tramitados exaustivamente
no âmbito hierárquico das Unidades a fim de evitar conflitos com a delegação de que
trata este instrumento.

Art. 3º Determinar que os fluxos e os prazos elencados tanto no Decreto
n. 7.724/2012, quanto na Lei n. 12.527/2011, sejam observados com rigor e
comunicados aos interlocutores que demandarem informações.

Art. 4º   Compete ao Serviço de Informação ao Cidadão da Universidade
de Brasília a instrução e o acompanhamento das demandas.

Art. 5º   A presente delegação é extensiva aos substitutos eventuais,
quando em efetivo exercício do cargo.

Art. 6º   Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Márcia Abrahão Moura
Reitora

 
Brasília, 08 de dezembro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Abrahao Moura, Reitora
da Universidade de Brasília, em 08/12/2016, às 22:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0666075 e o código CRC F430ED33.
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