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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

PORTARIA Nº 86, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Delega competência a dirigentes da Secretaria de Educação Superior para a prática 

dos atos que menciona. 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 41 do Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019, considerando o disposto no art. 

11 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e objetivando conferir maior 

eficiência e racionalidade ao trâmite dos atos administrativos no âmbito da Secretaria 

de Educação Superior, resolve: 

 

Art. 1º Fica delegada aos titulares da Diretoria de Desenvolvimento da Rede de 

Instituições Federais de Educação Superior, da Diretoria de Desenvolvimento da 

Educação em Saúde e da Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior a 

competência para: 

 

I - aprovar, em seu âmbito de atuação, as manifestações oriundas de suas 

coordenações-gerais, salvo aquelas relativas: 

 

a) às ações que envolvam matérias inéditas relevantes, assim consideradas as que 

ainda não tenham sido objeto de manifestação técnica conclusiva, devidamente 

aprovada pelo Secretário de Educação Superior; 

 

b) às ações potencialmente capazes de afetar a execução de programas sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação Superior; 

 

c) à análise de proposta de autocomposição judicial ou extrajudicial; 

 

d) às ações mandamentais nas quais a autoridade coatora seja o Secretário de 

Educação Superior; 
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e) aos atos de constituição, designação e alteração da composição de comitês, grupos 

de trabalho e demais órgãos colegiados instituídos no âmbito da Secretaria de 

Educação Superior ou de que esta faça parte; 

 

f) aos acordos de Cooperação Técnica em que participem organismos internacionais; 

 

g) aos editais, chamamentos públicos e outros instrumentos normativos relativos às 

políticas públicas e programas da Secretaria de Educação Superior; 

 

h) aos projetos de lei, indicações parlamentares e requerimentos de informação 

remetidos pelo Congresso Nacional; 

 

i) às listas tríplices para escolha de Reitor das universidades federais; e 

 

j) às demais ações consideradas como relevantes pelo Secretário de Educação 

Superior. 

 

II - firmar aditivos contratuais visando a prorrogação do prazo de execução da 

pactuação, inclusive em acordos de cooperação técnica; 

 

III - firmar aditivos contratuais visando a visando supressão ou acréscimo nas obras, 

serviços ou compras; 

 

IV - firmar termos de Execução Descentralizada até o valor de R$1.000.000,00 (um 

milhão de reais); 

 

V - realizar adesões a ata de registro de preço no valor de até 1.000.000,00 (um 

milhão de reais); e 

 

VI - promover licitações na modalidade pregão cujo valor anual da despesa não 

ultrapasse 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

VII - assinar convênios com entidades públicas, seus respectivos termos aditivos e 

outros ajustes; 
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VIII - autorizar Ordem Bancária de Transferência Voluntária Convenente (OBTV 

Convenente); 

 

IX - autorizar a utilização dos rendimentos de aplicação financeira; e 

 

X - decidir sobre a aprovação de prestações de contas, com fundamento em pareceres 

técnicos e financeiros conclusivos. 

 

Parágrafo único. Durante os afastamentos legais dos dirigentes elencados no caput, 

suas competências ficam delegadas aos seus respectivos substitutos. 

 

Art. 2º Fica delegada a todos os Coordenador-Gerais a competência para encaminhar 

à área técnica responsável pedidos de esclarecimentos e complementação da 

instrução processual. 

 

Art. 3º Fica delegada ao Coordenador-Geral de Legislação e Normas da Educação 

Superior e ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Superior, bem como aos 

respectivos substitutos dos cargos, a competência para receber intimações e 

notificações em mandados de segurança impetrados em face de atos praticados pelo 

Secretário de Educação Superior. 

 

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Educação Superior. 

 

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 03, de 28 de janeiro de 2019. 

 

Art.7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

ARNALDO LIMA 

 (Publicação no DOU n.º 187, de 26.09.2019, Seção 1, página 68) 


