
ORDEM DE SERVIÇO No  018/2011

Em  8 de fevereiro de 2011, o Reitor da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista a ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art.  1º  Os  processos  que  ensejarem  a  compra  de  materiais  de 
consumo  e  permanente  e  a  contratação  de  obras  e  serviços  devem  tramitar, 
observando-se o disposto na presente ordem de serviço.

Art. 2º A abertura do processo é feita com documento ou projeto que 
descreva o objeto, a justificativa para a sua execução, o orçamento com base no 
menor valor apurado e a indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento.

Parágrafo  único.  Nos  casos  previstos  em  lei  e  obedecendo  as 
orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos órgãos de controle interno, 
devem ser juntados ao processo no mínimo 3 (três) orçamentos.

Art. 3º Nos projetos que propõem a compra de materiais de consumo e 
permanente e a contratação de serviços, a unidade administrativa proponente deve 
separar  em  processos  diferentes  o  que  for  material  de  consumo,  material 
permanente e serviço.

§  1º  Na contratação  de obras,  devem ser  observados os  seguintes 
aspectos:

a) para a fixação do orçamento deve-se utilizar o preço do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) da Caixa 
Econômica  Federal,  ou  outro  sistema  aprovado  pelo  TCU e  órgãos  de  controle 
interno, ou, ainda, na falta desses, outro parâmetro devidamente justificado;

b) o BDI (benefícios e despesas indiretos) deve ser no máximo de 28% 
(vinte e oito por cento); e

c) o BDI sobre o valor de equipamentos incluídos no orçamento deve 
ser no máximo de 10% (dez por cento).

§  2º  Admite-se  a  inclusão  de  equipamentos  em  processos  de 
contratação de obras desde que, justificadamente pelo Setor de Obras (SETOB), a 
contratação de fornecedores diferentes para obras e equipamentos comprometeria a 
qualidade do projeto de construção.



Art.  4º  As  compras  de  materiais  de  consumo  para  laboratórios  e 
gabinetes devem ser submetidas aos editais de planejamento de necessidades da 
UFSJ, obedecendo-se os cronogramas propostos pela Pró-reitoria de Planejamento 
e Desenvolvimento (PPLAN) no início de cada exercício financeiro.

 
Parágrafo  único.  Cabe  à  PPLAN  certificar  a  disponibilidade 

orçamentária para a realização das compras.

Art.  5º  Os  recursos  de  capital  são  centralizados  no  orçamento  da 
Reitoria e sua execução deve ser autorizada exclusivamente pelo Reitor.

Art.  6º  Cabe  ao  Setor  de  Compras  e  Licitações  (SECOL)  definir  a 
modalidade e o  prazo de licitação,  observando o disposto na lei  de licitações,  e 
propor o edital de licitação a ser analisado pela Procuradoria Jurídica (PROJU).

Art.  7º  Os  processos  em  que  a  dispensa  ou  a  inexigibilidade  de 
licitação,  conforme  casos  previstos  na  lei,  for  aplicável,  devem  ser  submetidos 
obrigatoriamente  pelo  SECOL  à  PROJU,  antes  de  realizada  a  compra  ou 
contratação.

Art.  8º  Na  contratação  de  obras  e  serviços,  deve  ser  repetida  a 
licitação,  quando  o  valor  resultante  da  licitação  for  superior  ao  valor  do  menor 
orçamento do processo. 

Parágrafo único. Somente a Reitoria pode homologar os processos de 
contratação de obras e de serviços de mão de obra terceirizada.

Art. 9º Na compra de materiais de consumo e permanente, somente a 
Reitoria pode homologar  o processo licitatório em que o valor total resultante da 
licitação for superior ao valor da Autorização de Execução (AE) emitida Reitoria.

Art. 10. Nos demais casos não previstos nesta ordem de serviço, fica 
delegada à Pró-reitoria de Administração (PROAD) competência para homologar o 
processo.

Art.  11.  Nas compras de materiais de consumo e permanente, se o 
valor total resultante do processo licitatório for inferior ao valor da AE, somente a 
Reitoria  pode  autorizar  o  aumento  da  quantidade,  assim mesmo respeitados  os 
limites permitidos pela Lei.

Parágrafo único. Deve ser restituído ao orçamento da Reitoria o saldo 
da  AE  não  utilizado  na  compra  de  materiais  de  consumo  e  permanente  e  na 
contratação de obras e serviços. 

Art. 12. A AE não executada em 90 (noventa) dias deve ser cancelada.

Parágrafo único. Fica cancelada a AE não executada até o fechamento 
do exercício financeiro em 31 de dezembro.



Art. 13. Cabe ao SECOC propor o contrato mais adequado ao processo 
de compra de materiais de consumo e permanente e de contratação de obras e 
serviços à mesma época da proposição do edital.

§ 1º Nas compras de materiais de consumo e permanente, o contrato 
pode ser substituído por outro instrumento, observando-se o disposto na lei. 

§ 2º A minuta do contrato deve ser analisada pela PROJU.

Art. 14. Respeitado o disposto no art. 13, após homologada a licitação, 
o processo vai ao Setor de Contratos e Convênios (SECOC) para a preparação do 
contrato.

Art. 15. Os pareceres da PROJU têm efeito vinculante, após aprovação 
da Reitoria.

Art. 16. Admite-se o aditivamento na contratação de obras, desde que:

a) os serviços a realizar não tenham sido previstos no projeto licitatório;

b) o SETOB tenha submetido à Reitoria orçamento prévio, detalhado;

c) o profissional com CREA tenha juntado parecer e justificativa dando 
conta da necessidade e importância dos serviços a realizar;

d) a Reitoria tenha disponibilizado orçamento para a sua execução;

e) o termo aditivo seja celebrado, conforme artigos 13, 14 e 15; e

f) seja observado o disposto na lei.

Art. 17. Observando-se o disposto nas normas da UFSJ, determina-se 
que  a  AUDIT  realize  especial  e  sistematicamente  serviços  de  verificação  dos 
processos  submetidos  à  licitação  para  certificação  de  sua  regularidade  frente  à 
presente ordem de serviço.

Art.  18.  Aplicam-se  complementarmente  as  leis  de  licitação  e  de 
contratos administrativos e do processo administrativo, no que couber, bem como as 
orientações do TCU e dos órgãos de controle interno.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  033/2011

Em 17 de fevereiro de 2011, o Reitor da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista a ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art.  1º  A  unidade  acadêmica  que  tiver  sido  informado  sobre  a 
disponibilização de recursos do orçamento 2011 para aquisição de equipamentos e 
outros materiais permanentes tem até 31 de março de 2011 para apresentar à Pró-
reitoria de Planejamento e Desenvolvimento o processo devidamente instruído para 
licitação.

Art.  2º Devem ser atendidos somente os planos de trabalho que se 
basearem  nas  propostas  apresentadas  à  PPLAN  em  2010  e  que  constem  do 
relatório encaminhado à Reitoria. 

Art. 3º Sem prejuízo da ordem de serviço que orienta a tramitação de 
processos  de compra  de  materiais  permanentes,  ao  remeter  o  processo  para  a 
Reitoria para liberação da Autorização de Execução, a PPLAN deve certificar de que 
constam do processo:

 memorando  de abertura  do processo  assinado pelo  titular  da 
unidade acadêmica contemplada com o recurso;

 plano de trabalho que contenha orçamento, pelo menor preço, 
que não exceda o teto orçamentário disponibilizado pela Reitoria 
para a unidade acadêmica; e

 três orçamentos de cada item, no mínimo. 

Parágrafo  único.  No  caso  de  inexigibilidade  de  licitação,  a  unidade 
acadêmica deve juntar documento que a justifique.

Art. 4º A PPLAN deve emitir relatório, a ser juntado no processo, no 
qual atesta que os itens solicitados no plano de trabalho fazem parte da proposta 
apresentada pela unidade acadêmica em 2010.

Parágrafo único. Havendo divergência entre o plano de trabalho e a 
proposta apresentada em 2010, a PPLAN deve solicitar justificativa escrita à unidade 
acadêmica proponente.



Art.  5º  Cabe  à  Reitoria  decidir  se  autoriza  mudança  do  plano  em 
relação à proposta de 2010.

Parágrafo  único.  Deve  ser  arquivada  a  proposta  que  contiver 
divergência  entre  plano  de  trabalho  e  proposta  de  2010,  quando  autorizada  a 
execução pela Reitoria.

Art.  6º  A  PPLAN  deve  manter  arquivo  atualizado  das  propostas, 
atribuindo:

a) um número de registro a cada uma;
b) o nome do projeto e da unidade acadêmica, facilmente identificáveis 
na capa;
c) o relatório emitido, conforme caput do art. 4º;
d) cópia da autorização de execução da Reitoria;
e) relação de itens cujo plano de trabalho ajustado ao teto orçamentário 
disponibilizado não devem ser adquiridos; e
f) status da proposta, se aberta ou encerrada. 

Art. 7º Aplica-se o disposto na ordem de serviço que regulamenta a 
tramitação de processos de compra de materiais permanentes quanto às decisões 
sobre  sobra  ou  insuficiência  de  recursos  disponibilizados  na  Autorização  de 
Execução da Reitoria, tendo em vista o resultado da licitação.

Art. 8º Fica vedado ao Setor de Compras e Licitação:

a)  alterar  as  especificações  dos  itens  autorizados  pela  Reitoria  e 
constantes do plano de trabalho analisado pela PPLAN; 
b) abrir novas compras, utilizando saldos de processos licitatórios sem 
autorização prévia da Reitoria; ou
c) aumentar quantidades, sem autorização prévia da Reitoria.

Art.  9º  Devem ser  arquivadas as propostas apresentadas em 2010, 
quando as unidades acadêmicas proponentes não atenderem ao prazo estipulado 
no art. 1º.

Art. 10. A reabertura de propostas arquivadas depende da existência 
de orçamento.

Art.  11.  Encaminhe-se  à  PPLAN  e  PROAD  para  as  providências 
cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  048/2011

Em 17 de março de 2011, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei  – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista  a ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art. 1º Determinar a data de 25 de março de 2011 para a submissão ao 
Conselho Universitário dos departamentos acadêmicos do Campus Alto Paraopeba.

Parágrafo único. Deverão ser juntadas ao processo de submissão de 
que  trata  o  caput deste  artigo  justificativa  e  relevância  para  a  criação  do 
departamento acadêmico.

Art. 2º No processo de submissão deverá ser juntada declaração de 
cada  professor,  assinada  por  ele,  em  que  declara  sua  lotação  voluntária  ao 
departamento acadêmico de seu interesse.

Art.  3º  Definir  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da  data  da 
publicação  da  resolução  do  Conselho  Universitário  que  aprova  a  criação  do 
departamento acadêmico para a realização de eleições para a escolha do chefe e 
subchefe, observada as normas da UFSJ.

Art.  4º A partir  da data da publicação da resolução do CONSU que 
aprova sua criação, cada departamento acadêmico elegerá um chefe  pro-tempore 
para coordenar o processo eleitoral de que trata o art. 3º, respeitado o disposto no 
art. 3º.

Art. 5º Encaminhe-se ao CAP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  049/2011

Em  21 de março de 2011, o Reitor da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições e 

CONSIDERANDO:

 A  Resolução  CONSU  nº  002,  de  14  de  março  de  2011,  que  determina  a 
implantação  da  estrutura  por  departamento  acadêmico  no  Campus  Alto 
Paraopeba,  isonomicamente  em  relação  à  estrutura  da  sede,  definida  pelo 
Estatuto e Regimento Geral da UFSJ;

 O caráter pró-tempore da Diretoria de Unidade do Campus Alto Paraopeba até a 
posse dos chefes de departamento, quando então esse órgão será extinto;

 A necessidade de se orientar o funcionamento das atividades administrativas do 
Campus Alto Paraopeba;

 A  necessidade  de  se  evitar  conflitos  e  questionamentos  em  processos  de 
avaliação;

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art.  1º  O Diretor  de  Unidade  deverá  exercer  as  atribuições  de seu 
cargo até a extinção do cargo,  prevista na Resolução CONSU nº 002, de 14 de 
março de 2011, com exceção das seguintes atividades:

I – processos de avaliação de estágio probatório;
II  –  processos  de  autorização  de  afastamento  de  docentes  para 

colaboração esporádica em projetos coordenados por outras instituições ou 
empresas;

III  –  processos  de  nomeação  de  responsáveis  por  laboratórios  do 
campus; 

IV – processos de afastamento de servidor docente para capacitação; e
V – processos de avaliação para progressão funcional de servidores 

docentes.

Art. 2º Com a posse dos chefes de departamento, os laboratórios do 
campus serão vinculados aos departamentos, aos quais caberá definir responsáveis 
e exercer a gestão.

Art.  3º  Os  processos  de  avaliação  de  estágio  probatório  e  para 
progressão  funcional  e  de  autorização  de  afastamento  de  docentes  para 
colaboração esporádica deverão ser administrados pelo Chefe de Departamento e 
deliberados pela Assembléia Departamental.



Art. 4º O Diretor de Unidade deverá dar andamento:

a) validação dos intelectos e relatórios anuais de atividades docentes;
b) emissão de parecer em pedidos de remoção e de horário especial 

de  servidores  técnicos  administrativos  e  encaminhamento  de processos  para  os 
órgãos competentes;

c) encaminhamento de solicitações aos órgãos competentes;
d) relatório de insalubridade, periculosidade e adicional noturno;
e) notificação de férias;
f) preenchimento e encaminhamento de mapas de ocorrências;
g) manutenção do processo de comunicação interna do campus, com 

recebimento de correspondências e requerimentos, despachos e encaminhamento 
de respostas;

h) manutenção do processo de comunicação externa do campus com 
outras instituições e empresas;

i)  manutenção do processo  de representação oficial  do campus em 
solenidades e eventos;

j) requisição de transporte e preenchimento de relatórios de viagem;
l) emissão de portarias para nomeação de servidores do campus para 

atividades administrativas;
m)  avaliação do desempenho de servidores técnicos administrativos 

em estágio probatório e para progressão funcional; 
n) gestão do processo do planejamento de necessidades do campus, 

inclusive de demandas de reagentes, vidrarias e outros materiais de consumo de 
laboratórios; e

o) autorização de processos no Siserge e SCDP.

Art. 5º Encaminhe-se ao CAP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  076/2011

Em 04 de maio de 2011, o reitor da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando as decisões tomadas 
pelo Conselho Universitário em reunião ordinária de 04 de maio de 2011,

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO:

Art.  1º  Determinar  que  os  equipamentos  do  processo 

23122001863/2009-65 (Pregão nº 054/2009) e do processo 23122002722/2009-65 

(Pregão nº 078/2009), cujos recursos destinavam à equipagem de laboratórios do 

Campus  Sete  Lagoas  e  cursos  de  Engenharia  Agronômica  e  Engenharia  de 

Alimentos,  sejam  imediatamente  localizados  e  removidos  pela  Pró-reitoria  de 

Administração para o Campus Sete Lagoas.

Art. 2º Determinar ao Gabinete da Reitoria a composição de comissão 

para análise dos processos, cujos recursos destinavam à equipagem de laboratórios 

do Programa Institucional de Bioengenharia e cursos de graduação de Zootecnia, 

Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos:

I – 23122003448/2009-47 (Pregão nº 132/2009);

II – 23122003228/2009-10 (Pregão nº 111/2009); e

III  –  23122002745/2008-92,  SDs  001/2008,  002/2008  e  003/2008 

(Pregão nº 78/2008).

Parágrafo único – A comissão deverá determinar quais dos equipamentos e 

outros  materiais  permanentes  adquiridos  nestes  processos  que  se  destinam ao 

Campus Sete Lagoas para que a correta alocação seja efetivada, quando for o caso. 

Art.  3º  Informar  que  o  Processo  23122001860/2009-29  (Pregão  nº 

53/2009)  refere-se  à  aquisição  de  material  de  consumo  e  que  o  Processo 

23122002498/2008-29 (Pregão nº 75/2008) refere-se a serviço contratado para o 

Campus Centro-oeste Dona Lindu.

Art. 4º Determinar à Pró-reitoria de Administração que faça verificação 

de todas as portas da UFSJ para certificar-se da existência de cópia da chave na 

portaria do campus da UFSJ.

§ 1º O coordenador de laboratório que tiver necessidade de restrição 

de acesso a laboratório, por razões de segurança biotecnológica ou outra, deverá 



requerer  ao  Conselho  Universitário  autorização  para  a  não  disponibilização  de 

chaves na portaria e instalação de sistemas de segurança, se necessários.

§ 2º O coordenador deverá apresentar ao CONSU o pedido de que 

trata o § 1º deste artigo no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação desta ordem 

de serviço.

§ 3º No caso de laboratório cuja cópia de chave de porta de acesso 

não for encontrada na portaria de campus e não se enquadrar no dispondo do § 1º 

deste artigo, a PROAD deverá comunicar ao coordenador para que no prazo de 48 

(quarenta  e  oito)  horas  a  chave  de  acesso  ao  laboratório  seja  fornecida  pelo 

coordenador para que uma cópia seja providenciada e disponibilizada na portaria de 

campus.

Art.  5º  Fica  vedada  a  movimentação  de  equipamentos  e  materiais 

permanentes sem comunicação formal e autorização prévia do Setor de Patrimônio 

da UFSJ.

Art.  6º  O  tombamento  de  equipamentos  e  materiais  permanentes 

deverão  ser  descentralizados  para  os  respectivos  Diretores  de  Centro,  para  os 

campi Centro-oeste Dona Lindu e Sete Lagoas. 

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  113/2011

Em 22 de junho de 2011, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei – UFSJ, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo Artigo 1º  da 
Portaria no 344, do Secretário-Executivo do Ministério da Educação, de 20 de 
abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 25 de abril de 2011, e 
considerando:

- a Portaria no 446, de 20 de abril de 2011, do Ministério da Educação;
- o MEMO No 081/2011/UFSJ/PPLAN, de 25 de abril de 2011;
- o Parecer no 447/2011/PF-UFSJ/PGF/AGU, de 2 de junho de 2011,

RESOLVE:

Art.  1º  Baixar  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO autorizando  a 
concessão  de  diárias,  passagens  e  locomoção  de  servidores  e  colaboradores 
eventuais  junto ao Sistema de Concessão de Diárias e  Passagens –  SCDP,  no 
âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, referentes a:

I  – Deslocamentos  de  servidores  por  prazo  superior  a  dez  dias 
contínuos;

II – Mais de quarenta diárias intercaladas por servidor no ano; e 
III – Deslocamentos de mais de dez pessoas para o mesmo evento. 

Art.  2º Como pré-requisito para as concessões previstas no artigo 1º 
caberá a chefia imediata justificar os afastamentos e deslocamentos atestando o 
indisponível interesse público.

Art.  3º  Encaminhe-se  à  PPLAN  e  PROAD  para  as  providências 
cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  179/2011

Em 20 de setembro de 2011, o Reitor da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e 

Considerando a decisão do Conselho Universitário em reunião de 12/09/2011 de 
criar os departamentos acadêmicos do Campus Alto Paraopeba, a saber:
 Departamento  de  Engenharia  Química  e  Estatística  (DEQUE),  conforme 

resolução nº 054;
 Departamento  de  Química,  Biotecnologia  e  Engenharia  de  Bioprocessos 

(DQBIO), conforme resolução nº 055;
 Departamento de Física e Matemática (DEFIM), conforme resolução nº 056;
 Departamento das Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), 

conforme resolução nº 057;
 Departamento  Multidisciplinar  de  Tecnologia,  Ciências  Humanas  e  Sociais 

(DTECH), conforme resolução nº 058;

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art.  1º  Estabelecer  orientações  para  a  realização  do  processo  de 
eleição  do  chefe  e  subchefe  dos  departamentos  acadêmicos  do  Campus  Alto 
Paraopeba, complementares, no que couber, ao disposto no Regimento Geral da 
UFSJ e na Resolução CONSU nº 027, de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º Determinar que o Diretor de Campus indique, para nomeação 
pelo  reitor,  um  chefe  pro  tempore  para  cada  departamento  do  Campus  Alto 
Paraopeba para coordenar o processo de eleição que trata esta ordem de serviço.

Art. 3º O edital de eleição de que trata esta ordem de serviço deve ser 
encaminhado ao Pró-reitor de Ensino de Graduação que o submeterá ao parecer da 
Procuradoria Jurídica (PROJU).

Art. 4º Assim que receber a ata do processo de eleição, o reitor nomeia 
o  chefe  e  subchefe  do departamento,  eleitos,  e  exonera  imediatamente  o  chefe 
nomeado pro tempore.

Art.  5º  Determinar  90  (noventa)  dias  de  prazo  para  que  cada 
departamento  submeta  ao  Conselho  Universitário  o  seu  regimento  interno  para 
deliberação.

Art. 6º Encaminhe-se ao CAP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor


