
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PORTARIA Nº 1261 / 2020 - REIT (11.01)

Nº do Protocolo: 23006.015597/2020-94
Santo André-SP, 23 de novembro de 2020.

Revoga  as  Portarias  nº  46/2006,  130/2008,  001/2009,
1123/2010,  270/2013  e  382/2020  em  atendimento  à  1ª
etapa  de  revisão  e/ou  consolidação  dos  atos  norma�vos,
conforme  cronograma  estabelecido  pela  Portaria  nº
1028/2020-REIT.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto
da Presidência da República de 25 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial da União
(DOU), Seção 2, página 1, de 28 de maio de 2018, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e
a consolidação dos atos norma�vos inferiores a decreto;

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  1028,  de  21  de  setembro  de  2020,  que  estabelece  a
metodologia de trabalho, o cronograma de ações e as diretrizes para revisão e consolidação
dos atos norma�vos da UFABC,

RESOLVE:

Art.  1º  Revogar,  em  atendimento  à  1ª  etapa  de  revisão  e/ou  consolidação  dos  atos
norma�vos, as portarias especificadas a seguir:
I - PORTARIA nº 46, de 18 de setembro de 2006, publicada no Bole�m de Serviço nº 1, de
janeiro de 2007;
II - PORTARIA nº 130, de 12 de junho de 2008, publicada no Bole�m de Serviço nº 19, de
julho de 2008;
III - PORTARIA n° 358/2008, de 1º de dezembro de 2008, publicada no Bole�m de Serviço n°
36, de 03 de dezembro de 2008;
IV - PORTARIA n° 362/2010, de 13 de abril de 2010, publicada no Bole�m de Serviço n° 107,
de 14 de abril de 2010;
V - PORTARIA nº 001, de 07 de janeiro de 2009, publicada no Bole�m de Serviço nº 42, de 15
de janeiro de 2009;
VI - PORTARIA nº 1123, de 13 de dezembro de 2010, publicada no Bole�m de Serviço nº 142,
de 15 de dezembro de 2010;
VII - PORTARIA nº 270, de 07 de maio de 2013, publicada no Bole�m de Serviço nº 275, de 14
de maio de 2013;
VIII - PORTARIA nº 975, de 4 de dezembro de 2014, publicada no Bole�m de Serviço nº 424,
de 9 de dezembro de 2014;
IX - PORTARIA Nº 382, de 16 de Março de 2020, publicada no Bole�m de Serviço nº 925, de
20 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Bole�m de Serviço da UFABC.
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