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Portaria IEE nº 4, de 2014 

 

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, o Regimento Geral da USP e considerando a necessidade de estabelecer critérios 

quanto ao deslocamento de pessoas e equipamentos para realização de atividades do 

Instituto; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Todo e qualquer deslocamento de pessoas e/ou equipamentos deverá ser solicitado à 

Seção de Veículos através do sistema apropriado (Sis-Veículos): 

§ 1° - As atividades as quais se referem o transporte deverão estar devidamente aprovadas 

pelas Divisões ou Diretoria; 

§ 2° - Com o objetivo de prover melhor eficiência o interessado tratará com a Seção de 

Veículos sobre os trajetos, pontos de embarque e desembarque e horários. 

 

Art. 2º – Deslocamentos para realização de prestação de serviços a clientes: 

§ 1° - O cliente deverá providenciar o completo deslocamento da equipe e equipamentos do 

IEE até o local do serviço e posterior retorno, com as devidas garantias e/ou coberturas 

securitárias de modo a resguardar e preservar a integridade do patrimônio envolvido; 

 

Art. 3º – Deslocamentos de colaboradores para eventos, reuniões e terminais rodoviários ou 

aeroportos: 

§ 1° - Deslocamentos nos dias úteis em horário de 7:30 a 17:30 deverão ser realizados 

necessariamente pela Seção de Veículos, devidamente agendados, com suficiente 

antecedência para análise e aprovação; 

§ 2° - Deslocamentos justificados em horários fora de expediente também serão analisados 

pela Seção de Veículos; 
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Somente em casos de não aprovação por parte da Seção de Veículos será autorizado 

qualquer reembolso de pagamentos de serviços de táxi ou outros agentes de transporte. 

Casos excepcionais, ou de caráter infortúnio, deverão ser tratados pela Divisão 

Administrativa e Financeira com a anuência da Diretoria. 

 

Art. 4º - As disposições desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 12 de Março de 2014. 

 

 

 

 

Professor Ildo Luis Sauer 

Diretor 


