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Z)isp6e sabre o horst'io de ./Uncionammito da likzcuZda(Ze de

Z)ireito de Ribei)'do .PP'eto e dd Dull'as proufdencias.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de S5o Paulo, usando
de suas atribuig6es legais, com fundamento no Artigo 42, Inciso 1, do Regimento Gerd da
USP, e considerando que o conjunto de edi6cios da Unidade encontra-se concluido e que 6
necessirio o estabelecimento de crit6rios que viabilizem e proporcionem uma gestao
administrativa sabre o patrim6nio pablico, visando a prevengao e protelgo is possiveis
ocorr6ncias em tais ediflcios, eventualmente relativas a acidentes, furtos, roubos e danos.
tamb6m aos alunos, servidores docentes e n5o docentes e a terceiros, baixa a seguinte

'''1

PORT:ARIA

Ax'ngo lo - O horfrio de funcionamento da FDRP, em carfter regular, nos dias 6teis na
Universidade de S5o Paulo, 6 de segunda-keira a sexta-keira, das 7:oo is 22:00 horas.
respeitando-se o horfrio e funcionamento de coda Setor Administrativo.

Parggrmo ©nico -- Aos sfbados, a Unidade estarf aberta apenas para
Centro de Estudos (Biblioteca) no horfrio das g:oo is i3:oo horas. '

utilizaigo do

Artig0 2o - Fica proibido o acesso e a perman6ncia de alunos, servidores docentes e nio

docentes e de terceiros no interior da FDRP fora do horfrio previsto no artigo lo e par6grafo
tinico, assam como nos feriados, pontos facultativos e dias compensados.

Artigo 3o - As convocag6es, reunites previamente agendadas, viagens a servigo da
Unidade e atividades de ensino, pesquisa e extensao, fora do horfrio regular de
funcionamento da Faculdade, desde que devidamente comunicados a Administra(;ao da
mesma, serif tratadas como excepcionalidades.

Artigo 4o - Compete aos agentes da empresa contratada para prestagao de servigos de
vigilancia patrimoniala abertura e fechamento das portas externas da FDRP e o registro dos
casos de descumprimento delta Portaria.
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Artigo 5o - A crit6rio da Administraigo da Unidade, as ocorr6ncias de descumprimento
das determinag6es contidas na presente Portaria servo passiveis de sang6es prevlstas na
legislai$o vigente e os casos omissos servo resolvidos pelo Diretor da FDRP

Artigo 6o - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposig6es em contririo.

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, 28 de margo de 20i2

Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco
Diretor
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