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RESOLUÇÃO – CONSUNI Nº 33/2017 
 
 

 
 

Cria a Seccional do Centro de Gestão do 

Espaço Físico – CEGEF da 
Universidade Federal de Goiás/ 

Regional Jataí (UFG/REJ), Órgão 
Administrativo vinculado à Direção 
desta Regional, e aprova o respectivo 

Regimento Interno.  
 

 
 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão 

plenária realizada no dia 10 de novembro de 2017, tendo em vista o que consta do processo 
nº 23070.011314/2016-63, 

 

 
 

R E S O L V E : 
 
 

 
Art. 1º Criar a Seccional do Centro de Gestão do Espaço Físico da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (CEGEF/UFG/REJ), Órgão Administrativo 
vinculado à Direção desta Regional, e aprovar o respectivo Regimento Interno, na forma do 
anexo a esta Resolução. 

 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.  
 
 

 
Goiânia, 10 de novembro de 2017. 

 
 
 

Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral 
- Reitor - 
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ANEXO À RESOLUÇÃO – CONSUNI Nº 33/2017 
 

REGIMENTO INTERNO DA SECCIONAL DO 

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO - CEGEF/REJ/UFG 

 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º A Seccional do Centro de Gestão do Espaço Físico da Regional Jataí 

da Universidade Federal de Goiás (Seccional CEGEF/REJ/UFG), constitui-se em um Órgão 
Administrativo da UFG na Regional Jataí (REJ), e rege-se pelo Estatuto e Regimento Geral da 
Universidade, por este Regimento Interno e pela legislação vigente na constituição do CEGEF 

da Universidade Federal de Goiás. 
 

Art. 2º A Seccional CEGEF é constituída por departamentos, com objetivo 
de coordenar, administrar, planejar, executar e manter a infraestrutura predial e urbana, 
construídos ou não, de toda a REJ, segundo o disposto neste Regimento.  

 
Art. 3º A Seccional CEGEF tem como missão a gestão do espaço físico no 

que se refere ao planejamento, produção, manutenção, conservação, sustentabilidade e demais 
atividades relacionadas com a infraestrutura predial e urbana, propõe-se também apoio às 
atividades de campo agropecuárias e à gestão de serviços de transportes e de segurança, tendo 

como principal tarefa promover o apoio necessário às demandas da comunidade universitária 
da REJ/UFG. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 

Seção I 

Da Organização 

 

Art. 4º A Seccional CEGEF será vinculada à Direção da REJ/UFG e 
constituída pelos seguintes Departamentos: 

 

I- Departamento de Infraestrutura e Segurança; 
II- Departamento de Operações Urbanas; 

III- Departamento de Transporte. 
 

Art. 5º A Coordenação da Seccional CEGEF terá como membros: 

 

I- Conselho Consultivo Interno; 

II- Chefia Geral; 
III- Chefias Administrativas. 
 

Parágrafo único. A Chefia Geral e cada Chefia Administrativa serão 
indicadas pela Direção da Regional Jataí e ocupadas por servidor(a) federal do quadro efetivo 

da REJ/UFG. 
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Seção II 

Do Funcionamento e 

Das atribuições do Conselho Consultivo Interno da Seccional CEGEF 

 

Art. 6º Compete ao Conselho Consultivo Interno da Seccional CEGEF: 

 
I- assessorar a Chefia Geral do Órgão, discutindo seus problemas 

específicos e sugerindo medidas para melhor desenvolver os serviços 

realizados pela mesma; 
II- propor estratégias relativas à inserção do Órgão no contexto do trabalho 

desenvolvido na Instituição. 
 
Art. 7º O Conselho Consultivo Interno da Seccional CEGEF será instituído 

e presidido pela Chefia Geral e composto pelas Chefias Administrativas. 
 

Parágrafo único. O Conselho Consultivo Interno realizará reuniões 
periódicas de seis em seis meses para desenvolvimento de suas atividades. 

 

Art. 8º Compete à Chefia Geral: 
 

I- cumprir este Regimento e suas Normas de Funcionamento; 
II- convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo Interno da 

Seccional CEGEF; 

III- representar a Seccional CEGEF interna e externamente à REJ/UFG;  
IV- elaborar o plano de gestão e os relatórios anuais de atividades da 

Seccional CEGEF; 

V- estimular a elaboração de regulamentos internos de cada Chefia 
Administrativa, visando o planejamento e a otimização dos recursos 

aplicados para a realização das atividades; 
VI- acompanhar e avaliar o desempenho das Chefias Administrativas no 

âmbito da Seccional CEGEF; 

VII- zelar pelo patrimônio físico e material da Seccional CEGEF, e garantir 
o seu pleno funcionamento; 

VIII- propor ao Conselho Consultivo Interno as modificações que se 
fizerem necessárias na estrutura organizacional e funcional da 
Seccional CEGEF; 

IX- realizar outras tarefas correlatas.  
 

Parágrafo único. Em seus impedimentos e faltas eventuais, a Chefia Geral 
será substituída por uma das Chefias Administrativas da Seccional CEGEF.  

 

Art. 9º Compete às Chefias Administrativas: 
 

I- exercer a função de chefia dentro de um dos Departamentos da Seccional 
CEGEF; 

II- substituir a Chefia Geral em suas faltas e impedimentos;  

III- zelar pelo patrimônio físico, material da Seccional CEGEF, e garantir o 
seu pleno funcionamento.  

 

Art. 10. Compete ao Departamento de Infraestrutura e Segurança: 
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I- criar e elaborar estudos preliminares nos encaminhamentos dos 
projetos básicos e executivos de arquitetura para os câmpus da REJ, 
atendendo as necessidades da comunidade universitária, com foco na 

arquitetura sustentável; 
II- fiscalizar os contratos nas ações relativas à manutenção predial, vigia 

e vigilância e apoio administrativo de toda infraestrutura da REJ;  
III- responsabilizar pela organização, fiscalização e manutenção das salas 

de aula, bem como controle e estudo da sua distribuição;  

IV- encaminhar à Prefeitura Municipal de Jataí a solicitação de apoio para 
a realização de serviços de sinalização viária e manutenção de 

pavimentação asfáltica; 
V- encaminhar para os serviços de Manutenção os equipamentos da área 

de refrigeração; 

VI- gerenciar o Serviço de Atendimento Emergencial – SAE; 
VII- gerenciar os serviços de videomonitoramento; 

VIII- encaminhar à Chefia Geral da Seccional CEGEF as propostas de 
planos, programas e normas realizados pelo Departamento;  

IX- elaborar relatórios e planilhas referentes aos serviços do Departamento 

de Infraestrutura e Segurança. 
 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Infraestrutura e Segurança 
o planejamento, organização e fiscalização da infraestrutura e segurança da REJ.  

 

Art. 11. Compete ao Departamento de Operações Urbanas: 
 
I- fiscalizar os serviços de conservação e limpeza interna e externa 

predial (salas de aula, laboratórios, setores acadêmicos e 
administrativos, janelas e calçadas) e de vias urbanas no interior dos 

câmpus; 
II- responsabilizar pela coleta e pela disposição do lixo, e pela retirada de 

resíduos; 

III- fiscalizar o contrato de prestação dos serviços de mão-de-obra de 
parques e jardins e de atividades de campo agropecuário;  

IV- responsabilizar pela implantação e conservação de parques e jardins 
(gramados, árvores, arbustos e outros), e elaboração de normas e 
rotinas de trabalho; 

V- atuar em parceria com a Comissão de Paisagismo e Arborização 
(COPA) na arborização e tratamento de doenças nas áreas verdes;  

VI- atuar na preservação do meio ambiente; 
VII- fiscalizar o contrato de controle de pragas e roedores em toda 

infraestrutura interna e externa; 

VIII- encaminhar à Chefia Geral da Seccional CEGEF propostas de planos, 
programas e normas realizados pelo Departamento; 

IX- elaborar relatórios e planilhas referentes aos serviços do Departamento 
de Operações Urbanas. 

 

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Operações Urbanas o 
planejamento, organização e fiscalização das operações urbanas, que compreendem: 

infraestrutura urbana, predial, parques e jardins, animais (domésticos e silvestres), e 
maquinário de uso em atividades agrícolas na REJ.  
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Art. 12. Compete ao Departamento de Transporte: 
 
I- administrar, fiscalizar e controlar os veículos oficiais (carros, vans, 

micro-ônibus e outros) da REJ; 
II- providenciar a manutenção dos veículos oficiais da REJ;  

III- receber e providenciar os pedidos de veículos oficiais da REJ; 
IV- fiscalizar os cartões vinculados aos veículos oficiais da REJ;  
V- fiscalizar o contrato de prestação dos serviços de motoristas da REJ; 

VI- elaborar planilha de escala dos motoristas; 
VII- encaminhar à Chefia Geral propostas de planos, programas e normas 

realizados pelo Departamento de Transporte; 
VIII- elaborar relatórios e planilhas referentes aos serviços do Departamento 

de Transporte. 

 
Parágrafo único. Compete ao Departamento de Transporte o planejamento, 

organização e fiscalização dos serviços de transporte da REJ.  
 

 

CAPITULO III 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 13. O patrimônio da Seccional CEGEF da REJ/UFG será composto por 
bens móveis caracterizados como de uso coletivo, que vierem a ser adquiridos por compra, 

doação ou legado, contribuições, donativos, auxílios oficiais, editais de fomento, subvenções 
e/ou qualquer uma de suas receitas.  

 

 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. As atividades da Seccional CEGEF deverão ser disciplinadas pelo 

presente Regimento.  
 

Art. 15. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho 
Consultivo Interno da Seccional CEGEF e referendado pelo Conselho Gestor da REJ.  

 

. . . 


