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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

O�cio-Circular nº 10/2019/REITORIA - CHEFE DE GABINETE/UFMT

Cuiabá, 04 de setembro de 2019.

Aos Senhores
Pró-Reitores, Secretários, Diretores de Escritórios e Diretores de Ins�tutos e Faculdades
UFMT
 

Assunto: Medidas emergenciais na UFMT.

 

Senhores Dirigentes,

  

1. O Decreto n.º 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, e suas alterações, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira, impôs limitações orçamentárias às IFES e estabeleceu um bloqueio de
30% no orçamento discricionário - custeio e capital.

2. Considerando que a insuficiência de limites liberados pelo MEC em 2019 ameaça a con�nuidade
das a�vidades acadêmicas e administra�vas, há necessidade de revisão de contratos e serviços, para devidas
adequações.

3. Diante deste quadro, elencamos abaixo as medidas emergenciais e estratégias que serão adotada
na UFMT, a par�r do dia 09 de setembro de 2019, para a manutenção do ensino, pesquisa e extensão:

1.ª Revisão das cotas de consumo de reprografia, de hospedagem, de passagens, de usos de
serviços gráficos e correios.

2.ª Readequação de contratação de terceirizados:

a) O�mização dos serviços de porteiro e vigilância armada;

b) Instalação de câmeras de vigilância;

c) Mudança na frequência de limpeza nos contratos dos câmpus do Interior similar a Cuiabá e
Várzea Grande;

d) Frequência de limpeza de laboratórios e esquadrias;

3.ª Redução das ações de transporte em a�vidades de ensino (aulas de campo), pesquisa,
extensão e administração.

4.ª Suspensão dos seguintes serviços terceirizados:

a) Ligeirão no câmpus de Cuiabá;

b) Funcionamento do RU no recesso acadêmico.;

c) Hospedagem do Programa de Acolhimento Imediato - PAI;

d) Uso de correios na modalidade SEDEX;

e) Telefonia para ligações fixo-móvel e interurbano;

f) Atendimento de ordens de serviços de marcenaria, serralheria, cópias de chave, mudança de
mobiliário, reformas, melhorias e adequações �sicas;

g) A�vidades de jardinagem e redução da frequência da limpeza externa (parcial);

h) Aquisição de materiais de consumo de uso geral e materiais permanentes;

5.ª Redução do consumo de energia elétrica:
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a) Alteração do horário de funcionamento dos setores da administração superior da UFMT
(Reitorias, Pró-Reitorias, Secretarias, Escritórios, inclusive dos campi do interior) que será fixado as 7:30 às 11:30
e 12:30 às 16:30. O custo de energia elétrica entre 17:30 e 20:30 é aproximadamente 5 vezes maior que demais
horários. O horário de funcionamento da Ins�tuição (unidades acadêmicas) permanece das 7:00 às 23:30 de
segunda a sexta e das 7:00 às 11:00 aos sábados;

b) Revogação da Jornada Con�nua de acordo com o ar�go 6 da resolução Consuni 15/2018: 15
setores administra�vos e 12 acadêmicos. Esta medida diminuirá o tempo de funcionamento dos setores,
havendo uma redução no custo de energia elétrica com iluminação, computadores e ar condicionado;

c) Implantação do plano de desligamento de energia de ambientes. A SINFRA fará o desligamento
de setores em horários predeterminados junto as unidades administra�vas, faculdades e Ins�tutos;

d) Disponibilização de car�lhas de prá�cas sustentáveis visando o uso racional de água e energia
elétrica;

e) Adequação dos horários de prestação de serviços terceirizados ao novo horário de
funcionamento da UFMT (ex.: serviço de limpeza);

f) Suspensão do uso não acadêmico do campo e quadra ao lado da SINFRA e quadras externas.

Ressaltamos que essas medidas poderão resultar em uma economia de até R$ 3,5 milhões para a
manutenção do ensino, pesquisa e extensão da UFMT.

4. Desde já, agradecemos a colaboração de todos e solicitamos ampla divulgação das medidas em
suas respec�vas unidades.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MYRIAN THEREZA DE MOURA SERRA, Reitor(a) da Universidade
Federal de Mato Grosso - UFMT, em 04/09/2019, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1778789 e o
código CRC 78CD451E.
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