
UNIVERSIDADE  DE  SÃO  PAULO 
INSTITUTO  DE  ENERGIA  E  AMBIENTE 

(antigo Instituto de Eletrotécnica e Energia*) 

 

 

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - CEP 05508-010 São Paulo, SP. – Tels: 3812.9555/3815.7216 - Fax: 3812.3352 (Diretoria) 
http:\\www.iee.usp.br 

*Renomeado pela Resolução USP 6.526, de 3-4-2013 

 

 

PORTARIA Nº 04/2013 

Cria grupo de trabalho para levantamento da estrutura de 

custos e proposta de revisão da política de preços dos serviços 

padronizados prestados pelo IEE 

 

O Diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São 

Paulo, usando de suas atribuições legais, e de acordo com o Regimento do IEE 

aprovado pela Resolução 5938, de 26-07-2011, e Regimento Geral da USP, 

considerando a necessidade de promover gestão eficiente e a alocação 

racional de recursos no desenvolvimento das atividades regimentais do IEE; 

considerando o planejamento anual de atividades e o plano de 

modernização laboratorial, revitalização da infraestrutrura e capacitação do IEE, 

aprovado pelo CD; 

RESOLVE: 

Art. 1º. – Fica instituído o grupo de trabalho, integrado pelos servidores Paulo 

Lucas Dantas Filho, Hélio Eiji Sueta, Celso Pereira Braz e Jorge Nicolau Rufca, 

para, sob a presidência do primeiro, realizar o levantamento da estrutura de 

custos e política de preços dos serviços padronizados de ensaios, emissão dos 

relatórios e cerificados de conformidade; 

Art. 2º. – Os integrantes do grupo de trabalho ficam autorizados a requisitar a 

cooperação e participação de servidores de IEE para o levantamento da base 

de dados, obtenção de registros, procedimentos, detalhamento das atividades e 

procedimentos de ensaios, custos de equipamentos, de infraestrutura e de 

certificados de proficiência e treinamento, e tudo mais necessário para o 

cumprimento da missão; 

Art. 3º. – O relatório final da auditoria de custos e proposta de revisão da 

política de preços deverá ser encaminhado à Diretoria até 15 de Maio de 2013. 

São Paulo, 25 de Abril de 2013. 
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