
      

 

PORTARIA Nº 0696/2018

 
Regulamenta o acesso de pessoas e veículos às

unidades de campi da Universidade Federal do Sul e

Sudeste do Pará.

 O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ –

Unifesspa, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto Presidencial de 15 de

setembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 179, de 16 de setembro de 2016,

seção 02, pag. 01; 

 

R E S O L V E:

 

Art. 1.º Estabelecer normas para organizar e controlar o acesso de pessoas e veículos às

Unidades I e II do Campus Universitário de Marabá.

§ 1.º A Unidade I do Campus de Marabá está localizada na Folha 31, Quadra 07, Lote

Especial, s/n.º, no bairro Nova Marabá.

§ 2.º A Unidade II do Campus de Marabá está localizada na Folha 17, Quadra 04, Lote

Especial, s/n.º, no bairro Nova Marabá.

§ 3.º As normas descritas na presente Portaria poderão ser aplicadas, de modo análogo, a

outras  unidades  de  campi  da  Unifesspa,  incluindo os  fora  de  sede,  quando a  respectiva

infraestrutura for devidamente murada ou cercada.

 Art.  2.º  Nas  unidades  de  campus  reportadas  no  artigo  1.º,  a  entrada  e  a  saída  de

pedestres  e  veículos  serão  realizadas  exclusivamente  por  único  acesso,  denominado de

principal, independentemente do número de portões existentes.

§ 1.º O acesso principal da Unidade I do Campus de Marabá será o adjacente à Avenida

Via Principal 8 (VP-8), que abriga a guarita. O acesso secundário será o da lateral da Unidade,

defronte imediatamente à Rua VC-12.

§ 2.º O acesso principal da Unidade II do Campus de Marabá será o que abriga o pórtico

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

REITORIA



 

 

 

 

 

 

de entrada e a guarita.

§ 3.º Os acessos secundários serão restritos a atividades de serviços.

§ 4.º Tão-somente por relevante e excepcional necessidade institucional será permitido o

trânsito de pedestres e veículos por acessos secundários, sendo imprescindível edição de

Portaria da Reitoria da Unifesspa como ato autorizativo para isso.

 

Art. 3.º O ingresso e a saída de pedestres, nos dias e horários letivos, serão segregados

do acesso de veículos e serão controlados e fiscalizados por câmeras de monitoramento, com a

filmagem de todos os transeuntes que passarem pelo portão de acesso.

§ 1.º É vedado o ingresso de pessoa que deliberadamente ocultar a face com a finalidade

de impedir identificação por intermédio do videomonitoramento.

§  2.º  Poderá,  em  qualquer  caso,  solicitar  o  agente  de  portaria  ou  de  vigilância

apresentação de documento de identificação, a critério exclusivo do mesmo, quando lhe

carecer elementos que afiancem a segurança quanto ao ingresso ou à saída de certa pessoa do

campus.

 Art. 4.º O ingresso e a saída de veículos oficiais e particulares, estes de propriedade de

servidores e discentes com vínculo institucional ativo, além de funcionários de empresas que

prestem serviço à Unifesspa,  nos dias e horários letivos,  serão segregados do acesso de

pedestres e serão controlados e fiscalizados por câmeras de monitoramento, com a filmagem

de todos os veículos que passarem pelo portão de acesso.

§ 1.º É vedado o ingresso de veículo sem placa, nos termos do art. 115 da Lei n.º 9.503,

de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),  ou com placa danificada ou

ocultada com a finalidade de impedir identificação por intermédio do videomonitoramento.

§ 2.º Poderá, em qualquer caso, proceder o agente de portaria ou de vigilância a realizar

breve inspeção em veículo, com a abertura do porta-malas ou do compartimento de carga, se

necessário, a critério exclusivo do mesmo, quando lhe carecer elementos que afiancem a

segurança quanto ao ingresso ou à saída de certo veículo do campus.

 Art. 5.º Somente será permitido o acesso e a permanência dos seguintes veículos ao
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estacionamento interno das unidades de campi:

I – oficiais, de propriedade da Unifesspa;

II  –  oficiais,  de  propriedade  de  órgãos  públicos  federais,  estaduais  ou  municipais

parceiros, a critério da Secretaria de Infraestrutura da Unifesspa;

III  –  particulares,  classificados  nos  incisos  I  a  V  do  artigo  6.º  desta  Portaria,  de

propriedade de servidores docentes ou técnico-administrativos da Unifesspa, que contiverem

adesivo identificador a ser afixado no para-brisa ou no capacete do condutor, dispensando-se

tal afixação nos veículos descritos no inciso I do artigo citado.

IV  –  particulares,  classificados  nos  incisos  I  a  V  do  artigo  6.º  desta  Portaria,  de

propriedade de  discentes  da  Unifesspa  com vínculo  institucional  ativo,  que  contiverem

adesivo identificador a ser afixado no para-brisa ou no capacete do condutor, dispensando-se

tal afixação nos veículos descritos no inciso I do artigo citado.

V  –  particulares,  classificados  nos  incisos  I  a  V  do  artigo  6.º  desta  Portaria,  de

propriedade de funcionários de empresas que prestem serviço à Unifesspa, que contiverem

adesivo identificador a ser afixado no para-brisa ou no capacete do condutor, dispensando-se

tal afixação nos veículos descritos no inciso I do artigo citado.

Parágrafo único. Os adesivos identificadores, reportados nos incisos III a V deste artigo,

a serem afixados no para-brisa ou no capacete de condutor serão automaticamente expirados

quando o portador a que se confiou seu uso o repassar a terceiros, agir em contrariedade a

preceito legal ou vier a perder vínculo com a Unifesspa.

 Art. 6.º Excetuando-se os veículos oficiais da Unifesspa e de órgãos públicos parceiros,

somente será permitido o ingresso e a permanência das seguintes classificações de veículos ao

estacionamento interno das unidades de campi:

I – bicicletas;

II – ciclomotores;

III – motonetas;

IV – motocicletas (com ou sem carro lateral);

V – veículos motorizados cujo condutor seja passível de habilitação na categoria B,
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descrita no inciso II do art. 143 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de

Trânsito Brasileiro).

 

Art. 7.º São vedados o acesso e a permanência de veículos de propriedade de pessoas

físicas ou jurídicas sem vínculo com a Unifesspa, sendo excepcionalmente permitidos apenas

com autorização fundamentada por escrito do Secretário de Infraestrutura ou do Reitor.

 Art. 8.º Nos dias e horários não letivos, o acesso de pessoas e veículos somente será

permitido  a  servidores  (docentes  e  técnico-administrativos),  discentes  da  Unifesspa  e

funcionários  de  empresas  que  prestem  serviço  à  Unifesspa,  mediante  justificativa  e

identificação a agente de portaria ou de segurança na respectiva guarita, que procederá a

registro em assentamento próprio, com a abertura do porta-malas ou do compartimento de

carga do veículo para breve inspeção, no ingresso ou na saída da unidade, se necessário.

§ 1.º Nos dias e horários não letivos, a entrada de pessoas sem vínculo institucional não

será permitida, exceto quando, por relevante necessidade institucional, for realizada mediante

autorização fundamentada por escrito do Secretário de Infraestrutura ou do Reitor, com a

obrigatória apresentação de documento de identidade oficial com foto.

§ 2.º Nos dias e horários não letivos, os servidores docentes e técnico-administrativos da

Unifesspa deverão obrigatoriamente apresentar documento de identidade funcional, emitido

pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Alternativamente, será aceito

apresentação  de  documento  de  identidade  oficial  com  foto  e  comprovante  de  vínculo

institucional, tal qual o contracheque ou portaria de nomeação.

§ 3.º Nos dias e horários não letivos, os discentes da Unifesspa deverão obrigatoriamente

apresentar documento de identificação estudantil válido, emitido pelo Diretório Central dos

Estudantes. Alternativamente, será aceito apresentação de documento de identidade oficial

com foto e comprovante de matrícula atual.

§ 4.º Nos dias e horários não letivos, os funcionários de empresas que prestem serviço à

Unifesspa deverão obrigatoriamente apresentar documento de identidade funcional ou crachá,

emitido pela respectiva empresa. Alternativamente, será aceito apresentação de documento de
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identidade oficial com foto e comprovante de vínculo com a empresa.

 Art. 9.º Para fins da presente Portaria, os dias e horários letivos são, excetuando-se

feriados, de segunda-feira a sexta-feira: de 07h00 às 22h00, e aos sábados: de 07h00 às 13h00,

de  acordo  com os  períodos  letivos  estipulados  no  respectivo  Calendário  Acadêmico  e

Administrativo da Unifesspa.

 Art. 10. As medidas descritas na presente Portaria entrarão em vigor a partir de 07 de

maio de 2018.

§ 1.º  A Secretaria de Infraestrutura,  a Pró-Reitoria de Administração e o Centro de

Tecnologia da Informação e Comunicação deverão atuar em conjunto para concretizar o

videomonitoramento  de  pedestres  e  veículos  em  até  180  (cento  e  oitenta)  dias  após  a

publicação da presente Portaria.

§  2.º  Outras  medidas  excepcionais  de  implantação  que  exigirem  adequações  de

infraestrutura ou complexidade técnica poderão ser  implementadas em até  180 (cento e

oitenta) dias após a publicação da presente Portaria.

 

Reitoria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá,  20 de abril de 2018.

 

 

 

Maurílio de Abreu Monteiro
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