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Define atribuições da Prefeitura de Campus e
da Coordenadoria de Planejamento

Físico/PROPI-AN, referentes ao planejamento

e execução de obras e serviços de

engenharia.

O REITOR DA UNMRSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, no uso das

atribuições que lhe conferem os incisos II e IV, do artigo 58, do Estatuto da UEMA,

com base ainda na legislação estadual em vigor,

Considerando a necessidade de definir as atribuições específicas da Prefeitura

de Campus e da Coordenadoria de Planejamento Físico/PROPLAN, referentes ao

planejamento e execução de obras e seruiços de engenharia, evitando a sobreposição

de atividades e duplicação de ações para idênticos fins,

V - elaborar ou
acessibilidade
Uema;

VI - elaborar caderno de especificações de materiais;
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RESOLVE:

AÊ. 10 - São atribuições da Prefeitura de Campus, no tocante à planos e
projetos:

I - gerir planos de infraestrutura do Campus São Luís (Plano de Zoneamento,

Élano'de Uso e Ocupação do Solo, Plano de Mobilidade e Sistema Viário,

Plano de Circulação de Transporte Coletivo Interno);

II - elaborar programas de necessidades para desenvolvimento de projetos

arquitetônicos e urbanísticos nos campi da Uema;

III - elaborar e/ou gerir projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos e

complementares nos camPi da Uema;

IV - elaborar e/ou gerir projetos de ambientação (leiaute e luminotécnica) dos

espaços internos que necessitem de melhorias quanto à funcionalidade;

coordenar projetos para adaptação e/ou manutenção de

universal das edificações e dos espaços urbanizados da
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VII - participar de preparação de propostas para contratação de projetos,

fornecendo o devido suporte técnico para a elaboração de termos de

referência;

VIII - elaborar planilhas orçamentárias dos projetos;

IX - encaminhar projetos para a apreciação do "comitê gestor sobre assuntos

de infraestrutura" da Uema;

X - avaliar propostas de projetos vinculados a recursos financeiros externos
(financiamento e fomentos), com o intuito de aprovar a sua execução ou

não, mediante a verificação do atendimento às diretrizes construtivas
previamente estabelecidas nos planos;

XI - executar a fiscalização das obras dos campi da Uema;

XII - manter acervo de projetos atualizados, incluindo "as built" de projetos

executados;

XIII - elaborar relatório de suas atividades;

XIV - executar outras atividades correlatas conforme demanda da Reitoria.

AÊ. 20 - São atribuiçôes da Coordenadoria de Planejamento Físico da

PROPLAN:

I - cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela

Coordenadoria de Planejamento Administrativo;

II - promover o Planejamento Urbanístico dos campi da Uema (à exceção do

iampus de São Luís), em conformidade com o planejamento institucional

(Plano de Desenvolvimento Institucional, Planejamento Estratégico, .Plano
Óiretor do Campus), em conjunto à equipe multidisciplinar designada por

poftaria específica por Campus, estabelecendo a viabilidade de novos

empreendimentos, a paftir de análises sociais, legais, econômicas e

técnicas;

III - prospectar terrenos, edificações e instalações públicas ou privadas de

interesse da Uema para cessão, doação e aquisição;

IV - regularizar escrituras, licenças, cessões ou doações de imóveis de

interesse da Uema perante os órgãos afins;

V - articular-se com as demais Pró-Reitorias e com os Centros de Estudos, para

identificação de melhorias das condições e utilização das edificações

existentei na Uema, verificando a adequação financeira e prioridade da
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intervenção, encaminhando ao setor de projetos da Prefeitura para as

providências;

U - dar guarda a toda documentação patrimonia! da Uema (escrituras,

memoriais descritivos de prédio e terrenos, plantas de localização e de
impla ntação, levantamentos topográfi cos);

VII - elaborar relatórios de suas atividades;

UII - executar outras atividades correlatas conforme demanda da Pró-Reitoria.

Alt. 30 - Esta Portaria Normativa entra em vigor a partir desta data, revogadas

as disposições em contrário.

oÊ-se cIÊNCrA, puBlreuE-sE E cuMpRA-sE.
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São Luís, 15 de abril de 2015.


