
  

 

 
 
 
 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

                              RESOLUÇÃO CUNI Nº 061, DE 9 DE JULHO DE 2018. 
 
 

Aprova o Regimento Interno da Pró-Reitoria de 
Infraestrutura e Logística. 

 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, em atendimento ao disposto no 
Memorando Eletrônico nº 158/2018, da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística, e tendo 
em vista o que foi deliberado em sua reunião de 9/7/2018, aprova a presente Resolução.  
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
Art. 1º A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística, também 

representada pela sigla PROINFRA, é órgão da Reitoria que tem por finalidade propor e 
desenvolver atividades relacionadas a obras, manutenção em geral, adequação e reparo 
de infraestrutura, segurança, saúde comunitária, meio ambiente, transportes e logística, 
serviços de limpeza, urbanização e paisagismo da UFLA. 

 
Art. 2º A Estrutura, funcionamento, finalidades, competências e 

atribuições da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística obedecerão ao disposto neste 
Regimento.  

 
Parágrafo único. As regras gerais estabelecidas neste Regimento 

serão igualmente aplicadas aos órgãos subordinados à Pró-Reitoria de Infraestrutura e 
Logística. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 3º A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística terá um Pró-Reitor 

e um Pró-Reitor Adjunto, servidores públicos do quadro permanente da UFLA, designados 
pelo Reitor.  
 

§ 1º Na escolha do Pró-Reitor Adjunto, deverá ser ouvido o Pró-
Reitor de Infraestrutura e Logística. 

 



  

 

 
§ 2º Caberá ao Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística 

substituir o Pró-Reitor em seus afastamentos e impedimentos legais. 
 

Art. 4º A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística conta, para 
execução de suas atividades, com a seguinte estrutura: 
 

I. Diretoria de Transportes e Máquinas; 
II. Diretoria de Meio Ambiente; 
III. Diretoria de Manutenção Predial e Viária; 
IV. Diretoria de Logística Acadêmica; 
V. Diretoria de Projetos e Fiscalização; 
VI. Assessoria de Gestão; 
VII. Secretaria Administrativa. 

 
Parágrafo único. Cada Diretoria terá um Diretor, servidor público do 

quadro permanente da UFLA, designado pelo Reitor, ouvido o Pró-Reitor de Infraestrutura 
e Logística, sem hierarquização entre elas. 

 
   

CAPÍTULO III 
DAS FINALIDADES, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 
SEÇÃO I 

DA PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
 
 

Art. 5º A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística é o órgão 
responsável por elaborar projetos e acompanhar os serviços de construção, manutenção, 
adequação e reparo de infraestrutura, urbanização e paisagismo, além de gerir os 
serviços de transporte, segurança e limpeza da UFLA. 

 
Art. 6º São competências do Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística: 

 
I. representar a Pró-Reitoria junto à Reitoria e demais órgãos da 

Universidade Federal de Lavras;  
II. solicitar o suprimento de materiais e equipamentos necessários 

ao desenvolvimento das atividades atribuídas à Pró-Reitoria;  
III. designar comissão ou grupo de trabalho para estudo de 

assuntos específicos ou para assessoramento ao desempenho de suas tarefas; 
IV. indicar à autoridade competente do setor de licitações, para 

designação, por ato formal, o gestor, o fiscal e os substitutos, dos contratos de projetos, 
obras e infraestrutura, manutenção em geral e serviços de transporte, segurança e meio 
ambiente; 

V. avaliar e deliberar sobre as solicitações para construções, 
manutenções, reformas e adaptações nos diferentes Departamentos e setores da UFLA; 

VI. zelar pela manutenção e limpeza de áreas internas e externas 
no campus; 

VII. cumprir e fazer cumprir as decisões da Reitoria e demais 
órgãos a que estiver subordinado, observados os limites da sua competência; 

VIII. determinar diretrizes e acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelas Diretorias responsáveis pela execução de projetos de obras, 
adequações e manutenção de infraestrutura no campus da UFLA; 



  

 

IX. empreender as medidas necessárias ao bom e regular 
funcionamento da Pró-Reitoria e encaminhar os assuntos às instâncias superiores, 
quando excederem os limites de sua competência, observadas as normas pertinentes; 

X. determinar diretrizes e acompanhar as atividades 
desenvolvidas pela Diretoria responsável por elaborar projetos destinados à solicitação de 
recursos para novas construções e manutenção da infraestrutura física da UFLA; 

XI. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 
estejam sendo desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de 
controle e fiscalização; 

XII. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 
 

Art. 7º São competências do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e 
Logística: 
 

I. coordenar vistorias periódicas e a emissão de relatórios de 
vistorias visando a atualização de informações do Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle (SIMEC) e do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 
Especial da União (SPIUNET); 

II. repassar ao Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística 
informações pertinentes às construções, manutenções, reformas e adaptações nos 
diferentes Departamentos e setores da UFLA; 

III. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 
estejam sendo desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de 
controle e fiscalização; 

IV. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 
 

SEÇÃO II 
DAS DIRETORIAS VINCULADAS 

 
SUBSEÇÃO I 

DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E MÁQUINAS 
 

Art. 8º São atribuições da Diretoria de Transportes e Máquinas: 
 

I. atender as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 
Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 

II. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 
sejam desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de controle e 
fiscalização; 

III. atender a comunidade da UFLA no que se refere ao transporte, 
utilização de máquinas agrícolas e serviços mecânicos em veículos, todos voltados às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IV. planejar, supervisionar e coordenar as atividades da Diretoria; 
V. coordenar a distribuição e redistribuição dos funcionários 

lotados na Diretoria ou em setor ligado a ela, em razão da especificidade e necessidades 
da UFLA; 

VI. solicitar ao Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística a indicação 
de pessoal ou comissões junto ao corpo docente e técnico-administrativo da UFLA, para 
apoio ao desempenho de tarefas específicas inerentes à Diretoria;  



  

 

VII. coordenar a execução das solicitações de serviço aprovadas 
pelo Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística e encaminhadas aos setores pertencentes à 
Diretoria; 

VIII. orientar as equipes de trabalho da Diretoria à fiscalização dos 
serviços;  

IX. fiscalizar os serviços de reparos e manutenção de veículos 
contratados ou executados pela UFLA, bem como o fornecimento de peças e materiais de 
uso da Diretoria; 

X. atender as demandas de materiais e serviços necessários a 
serem adquiridos para o bom desempenho das atividades da Diretoria; 

XI. zelar pelos equipamentos, máquinas, motores, materiais 
permanentes e de consumo, inclusive a frota de veículos da UFLA, sob responsabilidade 
da Diretoria; 

XII. planejar a aquisição de máquinas, equipamentos, peças, 
combustíveis, lubrificantes, materiais, ferramentas e acessórios necessários ao 
desempenho das atividades da Diretoria; 

XIII. manter o controle atualizado de serviços e consumo de 
combustíveis, lubrificantes, pneus e outros itens da frota de veículos da UFLA; 

XIV. organizar as viagens, os transportes para aulas práticas e 
serviços internos e externos demandados pela comunidade universitária; 

XV. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 
 

Art. 9º São atribuições da Diretoria de Meio Ambiente: 
 

I. atender as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 
Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 

II. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 
sejam desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de controle e 
fiscalização; 

III. solicitar ao Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística a indicação 
de pessoal ou comissões junto ao corpo docente e técnico-administrativo da UFLA para 
apoio ao desempenho de tarefas específicas inerentes à Diretoria;  

IV. coordenar a execução das solicitações de serviço aprovadas 
pelo Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística e encaminhadas aos setores pertencentes à 
Diretoria; 

V. planejar, coordenar e monitorar ações de conservação e 
recuperação ambiental do campus e demais áreas da UFLA; 

VI. propor e desenvolver ações de saneamento, tratamento e 
reuso de água e esgotos do campus e demais áreas da UFLA; 

VII. orientar as equipes de trabalho da Diretoria à fiscalização dos 
serviços; 

VIII. regulamentar as atribuições específicas de cada cargo nas 
coordenadorias da Diretoria, inclusive as da Secretaria Administrativa; 

IX. propor e coordenar ações de coleta, tratamento, recuperação e 
reciclagem de resíduos do campus e demais áreas da UFLA; 

X. planejar e coordenar ações de gestão para a economia de 
energia do campus e demais áreas da UFLA; 

XI. propor e planejar campanhas de prevenção de endemias e 
riscos à saúde no campus e demais áreas da UFLA; 



  

 

XII. propor e efetivar ações de prevenção e combate a incêndios no 
campus e demais áreas da UFLA; 

XIII. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL E VIÁRIA 
 

Art. 10. São atribuições da Diretoria de Manutenção Predial e Viária:  
 

I. atender as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 
Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 

II. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 
sejam desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de controle e 
fiscalização; 

III. coordenar a distribuição e redistribuição de funcionários 
especializados em obra e infraestrutura, lotados na Pró-Reitoria de Infraestrutura e 
Logística ou em setor ligado a ela, em razão da especificidade e necessidades das obras 
da UFLA; 

IV. solicitar ao Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística a indicação 
de pessoal ou comissões junto ao corpo docente e técnico-administrativo da UFLA para 
apoio ao desempenho de tarefas específicas inerentes à Diretoria;  

V. coordenar a execução das solicitações de serviço aprovadas 
pelo Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística e encaminhadas aos setores pertencentes à 
Diretoria; 

VI. orientar as equipes de trabalho da Diretoria à fiscalização dos 
serviços; 

VII. fiscalizar os serviços de construção civil, sistema viário e obras 
de infraestrutura e saneamento, reparos e manutenção contratados ou executados pela 
UFLA, zelando pela segurança e limpeza nas obras e no entorno das mesmas; 

VIII. atender as demandas de materiais e serviços necessários a 
serem adquiridos para o bom desempenho das atividades da Diretoria; 

IX. zelar pelos equipamentos, máquinas, materiais permanentes 
ou de consumo, lotados no Setor; 

X. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA ACADÊMICA 

 
Art. 11. São atribuições da Diretoria de Logística Acadêmica: 

 
I. atender as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 

Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 
II. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 

sejam desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de controle e 
fiscalização; 

III. atender a comunidade da UFLA no que se refere à segurança 
patrimonial, trânsito, mobilidade urbana e serviços técnicos de instalação, uso e 
manutenção de equipamentos didáticos, em locais onde se realizam aulas ou qualquer 
outro tipo de evento acadêmico dentro do campus da UFLA; 

IV. planejar, supervisionar e coordenar as atividades da Diretoria; 



  

 

V. coordenar a distribuição e redistribuição de funcionários lotados 
na Diretoria ou em setor ligado a ela, em razão da especificidade e necessidades da 
UFLA; 

VI. solicitar ao Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística a indicação 
de pessoal ou comissões junto ao corpo docente e técnico-administrativo da UFLA para 
apoio ao desempenho de tarefas específicas inerentes à Diretoria;  

VII. coordenar a execução das solicitações de serviço aprovadas 
pelo Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística e encaminhadas aos setores pertencentes à 
Diretoria; 

VIII. orientar as equipes de trabalho da Diretoria à fiscalização dos 
serviços; 

XI. zelar pelos materiais permanentes e de consumo sob 
responsabilidade da Diretoria; 

IX. atender as demandas de materiais e serviços necessários a 
serem adquiridos para o bom desempenho das atividades da Diretoria; 

X. planejar a aquisição de materiais de consumo e equipamentos 
necessários ao desempenho das atividades da Diretoria; 

XI. planejar e supervisionar a logística de uso dos espaços de 
ensino sob responsabilidade da Diretoria e a execução de ações que visem à melhoria  da 
ambiência dos locais de ensino; 

XII. controlar os serviços de segurança e trânsito no campus, bem 
como as medidas para prevenção e combate a incêndios; 

XIII. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 

 
SUBSEÇÃO V 

DA DIRETORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 12. São atribuições da Diretoria de Projetos e Fiscalização: 
 

I. atender as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 
Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 

II. responsabilizar-se para que as atividades sob sua gestão 
sejam desenvolvidas de acordo com a legislação estabelecida pelos órgãos de controle e 
fiscalização; 

III. solicitar ao Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística a indicação 
de pessoal ou comissões junto ao corpo docente e técnico-administrativo da UFLA para 
apoio ao desempenho de tarefas específicas inerentes à Diretoria;  

IV. coordenar a execução das solicitações de serviço aprovadas 
pelo Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística e encaminhadas às coordenadorias 
pertencentes à Diretoria; 

V. planejar e coordenar as atividades de fiscalização de obras e 
projeto junto à equipe (engenheiros, arquitetos, paisagistas, orçamentistas e técnicos em 
edificações) em razão das especificidades e necessidades das obras da UFLA; 

VI. elaborar projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, 
hidrossanitários, de combate a incêndio, de comunicação de dados, urbanísticos e 
paisagísticos, de obras de interesse da UFLA; 

VII. desenvolver os Programas de Necessidades e o Estudo de 
Viabilidade Técnico e Econômico (EVTEA) de novas edificações, com base nas diretrizes 
da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística, em conjunto com a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Gestão (PROPLAG), a fim de subsidiar decisões administrativas; 

VIII. elaborar planilhas orçamentárias, cronogramas e memoriais 
descritivos das obras de construção civil; 



  

 

IX. manter atualizados os arquivos de projetos de edificações, das 
vias de acesso, rede elétrica, rede hidráulica e outras estruturas no campus da UFLA; 

X. prestar suporte à Diretoria de Gestão de Materiais (DGM) na 
elaboração de editais de contratação de serviços, fora do âmbito da Universidade, para 
atividades relacionadas a obras civis; 

XI. zelar pelos materiais permanentes e de consumo sob 
responsabilidade da Diretoria; 

XII. atender as demandas de materiais e serviços necessários a 
serem adquiridos para o bom desempenho das atividades da Diretoria; 

XIII. planejar a aquisição de materiais de consumo e equipamentos 
necessários ao desempenho das atividades da Diretoria; 

XIV. desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, inerentes ao cargo e de acordo com a legislação vigente. 

 
SEÇÃO III 

DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

Art. 13. São atribuições da Secretaria Administrativa:  
 

I. receber e encaminhar correspondências e solicitações de 
serviço à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística, zelando pelo trâmite e atendimento às 
mesmas;  

II. prestar o devido atendimento àqueles que se apresentam na 
recepção da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística; 

III. manter atualizados os relatórios de execução de serviços;  
IV. manter atualizado e em condições de consulta o arquivo de 

correspondências e demais documentos da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística;  
V. Distribuir todas as solicitações de serviço emitidas aos setores 

responsáveis pelo atendimento de cada demanda, além de controlar o prazo de execução 
das mesmas; 

VI. zelar por todos os equipamentos, máquinas, materiais 
permanentes ou de consumo, alocados no setor;  

VII. cumprir as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 
Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 

VIII. praticar os demais atos inerentes às atividades de secretaria. 
 

SEÇÃO IV 
DA ASSESSORIA DE GESTÃO 

 
Art. 14. A Assessoria de Gestão é um órgão vinculado à Pró-Reitoria 

de Infraestrutura e Logística e tem por objetivo assessorar o Pró-Reitor em todas as 
atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria. 

 
Parágrafo único. A Assessoria de Gestão será constituída por 

servidores do quadro permanente da UFLA e exercerá suas atividades em estrutura 
organizacional horizontal, não havendo hierarquia entre os assessores. 

 
Art. 15. São atribuições da Assessoria de Gestão: 

 
I. atender as determinações do Pró-Reitor de Infraestrutura e 

Logística e do Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e Logística; 
II. assessorar diretamente o Pró-Reitor em assuntos, programas e 

projetos de interesse da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística; 



  

 

III. assessorar as Diretorias ligadas à Pró-Reitoria de Infraestrutura 
e Logística em demandas internas e externas relacionadas a construção e fiscalização de 
obras, manutenção em geral, adequação e reparo de infraestrutura, segurança, saúde 
comunitária, meio ambiente, transportes e logística, aos serviços de limpeza, urbanização 
e paisagismo da UFLA, bem como gerenciar as atividades administrativas da Pró-Reitoria 
de Infraestrutura e Logística; 

IV. instruir documentação para elaboração de editais de aquisição 
de itens e contratação de serviços fora do âmbito da Universidade, para atividades 
relacionadas a projetos, obras, infraestrutura e manutenção; 

V. acompanhar os empenhos emitidos em atas de registro de 
preço e contratos ligados à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística e às funções da 
mesma; 

VI. oferecer suporte para a gestão de contratos de prestação de 
serviços sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Logística e ligados às 
funções da mesma; 

VII. subsidiar os procedimentos de solicitações de processos 
sancionatórios , a partir dos apontamentos das comissões de fiscalização; 

VIII. analisar e processar os pedidos de reajuste, reequilíbrio 
econômico-financeiro e aditivos de contratos administrativos vinculados à PROINFRA, 
verificando os pressupostos e documentos necessários; 

IX. contribuir com o atendimento das demandas por informações 
por parte dos órgãos de controle internos e externos; 

X. manter-se atualizada no que tange às normas legais; 
 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 16. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos 

pelo Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística e pelo Pró-Reitor Adjunto de Infraestrutura e 
Logística, ouvidos os respectivos órgãos envolvidos, observadas a legislação e as normas 
específicas. 

 
Art. 17. As regras gerais estabelecidas neste Regimento serão 

observadas por todos os órgãos da PROINFRA. 
 

Art. 18. Este Regimento só poderá ser modificado no todo ou em 
parte por proposta da Pró-Reitoria ou do Conselho Universitário (CUNI), com aprovação 
deste. 

 
Art. 19. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO 
Presidente 


