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 Atos da Reitoria 
 

DESPACHO 
 

Ref. Processo administrativo 23109.004355/2010-0.Interessado: Associação de Moradores e ex-alunos da República 
Xeque-Mate. 

 
Considerando as manifestações técnicas do Prefeito do Campus, acerca da obra de construção executada pela 
Associação de Moradores e ex-alunos da República Xeque-Mate;Considerando a identificação de problemas 
estruturais na obra, os quais colocam em risco a integridade física daqueles que transitam pelo local;Considerando o 
descumprimento da recomendação de paralisação da obra, encaminhada aos interessados pelo Ofício PRE 612, de 
24 de novembro de 2014.Considerando a necessidade de apuração da compatibilidade da obra executada para com 
seu projeto estrutural;Considerando, ainda, a necessidade de informações e comprovações de regularidade da obra 
perante os órgãos de fiscalização competentes;DETERMINA:1 – A imediata paralisação das obras em construção 
realizadas no imóvel constante do termo de doação com encargos, indicado no processo administrativo 
23109.004355/2010-0, até deliberação ulterior por parte da Administração Superior da UFOP;2 – A apresentação, no 
prazo de 15 dias do alvará de construção expedido pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto e da anotação de 
Responsabilidade Técnica do executor da obra, bem como a comprovação de regularidade perante os órgãos 
previdenciários e legislação trabalhista;3 – A suspensão imediata dos procedimentos administrativos 
23109.000435/2013-74; 23109.007225/2010-0; 23109.006432/2012-63 e 23109.003228/2011-0, que possuem 
objetos semelhantes ao indicado nos presentes autos, até ulterior análise dos mesmos; 4 – A notificação da 
Associação de Moradores e ex-alunos da República Xeque-Mate, para ciência e cumprimento do despacho;5 – A 
publicação deste despacho no Boletim Administrativo da UFOP;Solicito, por fim, ao setor de vigilância da UFOP, que 
estabeleça o acompanhamento da interrupção imediata da obra e a adoção das medidas necessárias à interdição do 
espaço.Ouro Preto/MG, 18 de dezembro de 2014.Prof. Dr. Marcone Jamilson Freitas Souza, Reitor da UFOP 
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