
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PU/R
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AEA-SAU nº 1/2022/PU/R

Adequação da Estrutura Administrativa: Solicitação de Atualização da
Unidade (AEA-SAU)

São Carlos, 27 de setembro de 2022.
Para:
REITORIA

 

Prezados(as) Senhores(as),
 

Como Unidade Proponente, solicitamos a Adequação da Estrutura Administrativa
da(s) unidade(s) abaixo relacionadas, com as caraterísticas e para os fins
especificados:
Nome da Unidade
Proponente: Prefeitura Universitária
Sigla da Unidade
Proponente: PU
Tipo de Adequação:

() Restruturação Completa
Criação/atualização/exclusão de Unidade e suas Subunidades, com alteração de vínculos e funções gratificadas

(X)
Adequação Parcial
Alterações parciais  nas unidades individualmente, tais  como: somente extinção de unidade existente com ou sem criação de
nova unidade em substituição; somente  a criação de nova unidade; somente a alteração de vínculo da unidade

  
Justificativas da Adequação

A adequação proposta consiste em duas ações:
1) Renomeação e mudança da FG da atual Coordenadoria de Contratos e Serviços:
- mudança do nome: de Coordenadoria de Contratos e Serviços (CCServ) para Coordenadoria
Multicampi de Contratos e Serviços (CoMuCS), mantendo o vínculo hierárquico (PU) para as
atribuições atuais e respondendo, igualmente, às prefeituras universitárias dos quatro campi em
relação às novas atribuições.
- justificativa: esta proposta se dá em função da abrangência das ações administrativas da atual
Coordenadoria de Contratos e Serviços - CCServ, que vem gerenciando de forma centralizada os
seguintes principais contratos, que não se restringem ao campus São Carlos mas envolvem os
quatro campi da UFSCar: Vigilância Patrimonial (R$ 6.376.090,44), Limpeza (R$ 3.485.065,68),
Portaria (R$ 1.341.296,40), Manutenção de Áreas Verdes (R$ 1.246.351,70), Gestão da Frota (R$
907.366,23), Zeladoria de Salas de Aula (R$ 774.893,64) e outros de menor valor, chegando a um
montante da ordem de R$ 14,1 milhões de reais anualmente. A alteração também responde à
necessidade premente de que haja uma articulação multicampi entre as prefeitura universitárias de
todos os campi da UFSCar.  A alteração também responde à necessidade premente de que haja
uma articulação multicampi entre as prefeituras universitárias da UFSCar. A alteração prevê que a
unidade incorpore no rol de atribuições essa articulação, buscando soluções de contratos e
serviços que contemplem de forma equânime os campi da UFSCar, bem como ser um embrião
para uma estrutura multicampi de espaços físicos. Essa nova atribuição apresentará relação em
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uma estrutura horizontal com todas as prefeituras, atuando de forma transversal a todas as
Prefeituras Universitárias, independente do vínculo administrativo . 
- mudança da FG/CD: da atual FG1 para CD4, justificada pela quantidade, abrangência e montante
dos valores geridos pela unidade.
 
2) Mudança de vínculo hierárquico da Seção de Urbanização (SeUrb) da Coordenadoria de
Manutenção (CMan) para a futura Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços (CoMuCS),
não implicando em remanejamento de FG.
 
3) As ações desta unidade serão monitoradas, de forma a permitir o eventual desenvolvimento de
nova(s) proposta(s) de estrutura(s) organizacional(is) que melhore(m) a atuação
multicampi, envolvendo unidade(s) relacionada(s) aos espaços físicos e naturais dos campi.
 
Competências e Finalidades da UORG

1. Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços - CoMuCS: é a unidade responsável pelo
provimento de serviços de logística, assistindo todos os campi da UFSCar, ficando sob sua
responsabilidade a contratação e gerenciamento de serviços terceirizados complementares
de: vigilância patrimonial, portaria, serviços de apoio a aulas teóricas, transporte, locação de
veículos com motorista, limpeza e higienização predial, urbanização, manutenção de parques
e gramados do campus e outros serviços correlatos, elabora especificações, termos de
referência para licitação e busca orçamentos para estimativa de custos.

2. Departamento de Transportes – DeTrans: é unidade subordinada à CoGeCS, responsável pela
gestão da frota da UFSCar e por contratos de serviços de: viagens rodoviárias, manutenção
veicular (mecânica e eletro-eletrônica), combustíveis, securitização e demais serviços
correlatos, colabora na construção de especificações e termos de referência para licitação.

3. Departamento de Vigilância – DeVig: é a unidade subordinada à CoMuCS, responsável pela
execução e fiscalização dos serviços de vigilância patrimonial e portarias terceirizados, realiza
registro das ocorrências, interna e externamente, comunica os serviços públicos de
segurança no caso de ocorrências que ultrapassem a segurança patrimonial, tais como:
acidentes, incêndios, furtos, roubos, acidentes com veículos, notificações de situações de
risco e demais ações no âmbito de sua atuação, colabora na construção de especificações e
termos de referência para licitação.

4. Seção de Urbanização - SeUrb: é unidade subordinada à CoMuCS, responsável pela execução
e fiscalização dos serviços de manutenção de áreas verdes do campus, compreendendo:
poda de gramados, poda e substituição de árvores, remoção de restos de poda, colabora na
elaboração de especificações e termos de referência para licitação.

Atual estrutura da Unidade com suas respectivas Funções e Cargos de Direção
(caso anexe ao processo, indicar nº SEI do documento)

Ver organogramas Atual e Proposto da Adequação Parcial da PU (SEI 0835768)
Unidades e gratificações

UORG Gratificação
Atual

Gratificação
Proposta

Prefeitura Universitária - PU CD3 CD3
Coordenadoria de Contratos e Serviços - CCServ (proposta de alteração
para Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços - CoMuCS) FG1 CD4
Coordenadoria de Infraestrutura Elétrica - CoIE FG1 FG1
Coordenadoria de Manutenção e Infraestrutura - CMan FG1 FG1
Secretaria de Administração e Finanças - SAF/PU FG3 FG3
Departamento de Transportes - DeTrans FG3 FG3
Departamento de Vigilância - DeVig FG3 FG3
Seção de Administradores de Edifícios FG3 FG3
Seção de Oficina de Serralheria e Marcenaria - SeOSM FG3 FG3
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Seção de Manutenção Geral - SeMG FG3 FG3
Seção de Urbanização - SeUrb (mudança de subordinação da Cman para a
futura CMuCS) FG3 FG3

 

Descrição do remanejamento de FGs ou CDs, se houver
(caso anexe ao processo, indicar nº SEI do documento)

- Haverá o remanejamento da FG1 da atual Coordenadoria de Contratos e Serviços para a
Coordenadoria de Infraestrutura de Pesquisa da ProPq
- A Reitoria irá alocar uma CD4 para a Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços -
CoMuCS. Para isso, será extinta a função de Assessor de Projetos de Pesquisa (atualmente
ocupada pelo Prof. Dr. Moacir Rossi Forim - PORTARIA GR Nº 5851/2022).

1. TIPO DE ATUALIZAÇÃO
1.1 Inclusão de Unidades

Sigla Proposta para Nova
Unidade* Nome Proposto para Nova Unidade

não se aplica (não é criação de
nova unidade) não se aplica

* Para definir a s igla da unidade, consulte seção "Siglas Oficiais" no s ite do SPDI
** Para inserir novas linhas na tabela, use a tecla TAB na última célula inferior direita.
 

1.2 Alterações de Unidades
1.2.1 Alteração: Renomeação de Unidade(s) e/ou Subunidade(s)

Nome Atual da Unidade Sigla
Atual Nome Novo da Unidade Nova

Sigla*
Coordenadoria de Contratos e
Serviços CCServ Coordenadoria Multicampi de Contratos

e Serviços CoMuCS
Seção de Urbanização SeUrb não há mudança do nome SeUrb

* Para definir a s igla da unidade, consulte seção "Siglas Oficiais" no s ite do SPDI
** Para inserir novas linhas na tabela, use a tecla TAB na última célula inferior direita.
 

1.2.2 Alteração: Mudança de Vínculo Hierárquico da(s) unidade(s) 

Nome da Unidade Sigla da
Unidade Vínculo Atual Novo Vínculo

Coordenadoria Multicampi de
Contratos e Serviços CoMuCS Prefeitura Universitária

(PU) 
não há mudança de
vínculo

Seção de Urbanização SeUrb Coordenadoria de
Manutenção  (CMan) CoGeCS 

** Para inserir novas linhas na tabela, use a tecla TAB na última célula inferior direita.
 

1.2.3 Alteração: Remanejamento de Funções Gratificadas*

Nome do
Servidor

Nome da Unidade
Atual

Função
Gratificada

Atual
Nome da Nova

Unidade, se houver
Nova Função
Gratificada

Alex Elias Carlino
Coordenadoria Geral
de Contratos e
Serviço

FG1
(será
disponibilizada
pelo o GR para a
Coordenadoria de
Infraestrutura de
Pesquisa da
ProPq)

 Coordenadoria
Multicampi de Contratos
e Serviços

CD4
(será
disponibilizada
pelo GR pela
extinção da
função de
Assessor de
Projetos de
Pesquisa
(atualmente
ocupada pelo
Prof. Dr. Moacir
Rossi Forim -
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PORTARIA GR Nº
5851/2022). )

 * Funções Gratificadas incluem também os Cargos de Direção e outros que recebam gratificação.
** Para inserir novas linhas na tabela, use a tecla TAB na última célula inferior direita.
 

1.3 Extinção de Unidades
Sigla da Unidade a ser extinta Nome da Unidade a ser extinta

não se aplica
(se trata de alteração parcial de
unidades existentes: uma em
função da mudança de nome e
a outra mudança de
subordinação)

--

* Para inserir novas linhas na tabela, use a tecla TAB na última célula inferior direita.

 
Atenciosamente,
Rogerio Fortunato Junior
Prefeito Universitário

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fortunato Junior,
Prefeito(a) Universitário(a), em 03/10/2022, às 14:54, 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
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0828752 e o
código CRC 8473EE02.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.035409/2022-07 SEI nº 0828752 
Modelo de Documento:  Adm: Adequação Estrutura: Solicitação de Alteração, versão de
02/Agosto/2019  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
GABINETE DA REITORIA - GR

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP
13565-905

Telefone: (16) 33518024 - http://www.ufscar.br
  

Despacho nº 1250/2022/GR
Processo nº 23112.035409/2022-07
Remetente: Gabinete da Reitoria
Destinatário(s): Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais

 

ASSUNTO: para providências
  

São Carlos, 03 de outubro de 2022.
À SPDI,
 
 
Encaminho proposta de adequação administrativa da Prefeitura Universitária do
campus São Carlos para análise e encaminhamentos pertinentes. Destaco que a
adequação proposta visa implementar uma unidade organizacional com a
competência de articulação multicampi entre as prefeituras de todos os campi da
UFSCar. Infelizmente não temos, no momento, condições de criar uma estrutura à
parte daquelas já existentes - por isso a competência de articulação multicampi será
incorporada à unidade da Prefeitura Universitária do campus São Carlos. 
 
Atenciosamente,
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Reitora - UFSCar

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a),
em 04/10/2022, às 09:56, 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
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0836140 e o
código CRC EDA4E72E.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.035409/2022-07 SEI nº 0836140 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAIS - SPDI/R
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP

13565-905
Telefone: (16) 33518198 - http://www.ufscar.br

AEA-P nº 7/2022/SPDI/R
Adequação da Estrutura Administrativa: Parecer SPDI (AEA-P)

Assunto: Parecer sobre Reestruturação da PU

  
Senhor(a) Presidente,
 
Em referência ao processo nº 23112.035409/2022-07 relativo à Adequação
Parcial da Estrutura Administrativa da PU, a Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional (SPDI) se mostra favorável às readequações que
seguem:
 
1. Alterar a Denominação da Coordenadoria de Contratos e Serviços (CCServ) -
UORG 118  para Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços com as Siglas
CMultCS.
2. Alterar a vinculação da Seção de Urbanização (SeUrb) - UORG 132 da
Coordenadoria de Manutenção (CMan) para a Coordenadoria Multicampi de Contratos
e Serviços.
3. Remanejar a FG-01 da Coordenadoria de Contratos e Serviços (CCServ) para
a Coordenadoria de Infraestrutura de Pesquisa (CIPq) - UORG 401.  
4. Remanejar a CD-04 do Assessor de Projetos de Pesquisa alocada atualmente no
Gabinete da Reitoria - UORG 013 para a Coordenadoria Multicampi de Contratos e
Serviços.
 
Cordialmente,
Pedro Carlos Oprime
Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Documento assinado eletronicamente por Pedro Carlos Oprime,
Secretário(a) Geral, em 04/10/2022, às 10:48, 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
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0836570 e o
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código CRC 9334FAA8.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.035409/2022-07 SEI nº 0836570 

Modelo de Documento:  Adm: Adequação Estrutura: Parecer, versão de 02/Agosto/2019  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CoAd

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP
13565-905

Telefone: (16) 33518117 - http://www.ufscar.br
  

Despacho nº 54/2022/CoAd
Processo nº 23112.035409/2022-07
Remetente: Conselho de Administração
Destinatário(s): @destinatarios_quebra_linha@

 

ASSUNTO: Reestruturação parcial da estrutura administrativa da PU
  
Considerando a documentação que compõe os autos, encaminho ad

referendum do Conselho de Administração, as adequações de estrutura
administrativa a seguir especificadas,  no âmbito da Prefeitura Universitária, PU:
1. Alterar a denominação da Coordenadoria de Contratos e Serviços (CCServ)  para
Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços com a sigla CMultCS;
2. Alterar a vinculação da Seção de Urbanização (SeUrb) da Coordenadoria de
Manutenção (CMan) para a Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços;
3. Vincular os Departamentos de Transporte (DeTrans) e de Vigilância (DeVig) para a
Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços;
4. Remanejar a Função Gratificada,  FG-01, da Coordenadoria de Contratos e
Serviços (CCServ) para a Coordenadoria de Infraestrutura de Pesquisa (CIPq);  
5. Remanejar a CD-04 da Assessoria de Projetos de Pesquisa alocada atualmente no
Gabinete da Reitoria, para a Coordenadoria Multicampi de Contratos e Serviços.
 
- À SOC, para inclusão na pauta da próxima reunião do CoAd;
- À Reitoria  para providências cabíveis. 
 
Em, 04/10/2022

 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
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Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a),
em 04/10/2022, às 15:50, 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
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0837287 e o
código CRC 1EB0F71B.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.035409/2022-07 SEI nº 0837287 

Modelo de Documento:  Despacho, versão de 02/Agosto/2019  
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