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-Z)isp6e sabre o uso, gratuity e oneroso, do
.Audit6i'io do .BZoco .E da .libcuZdade de
.Z)ileito de Ribeir&o .PI'eto da USP para
atiuidades que espec{/ica.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de

S5o Paulo, no uso de suas atribuig6es, conforme art. 42, 1, do Regimento Gerd da USP,
visando a regulamentai$o da udlizai$o do Audit6rio do Bloco E delta Unidade para
eventos academicos, administrativos e/ou artisticos-culturais, baixa a seguinte

PORT:ARIA

Art. lo - O uso do audit6rio do Bloco E da Faculdade de Direito de
Ribeir5o Preto poderf ser outorgado, a titulo gratuito ou oneroso, por autorizagao da
Diretoria, para realizai$o de atividades acima mencionadas, organizadas por:
1 - Departamentos e demais 6rgaos internos da FDRP;
ll -- Outros 6rgaos da Universidade de Sio Paulo;

lll - Orgaos pablicos, preferencialmente ligados a atividades jurfdicas ou cientfficas;
IV - Entes privados, preferencialmente sem fins lucrativos e voltados a promoigo de
pesquisa, enslno, extensio universitfria ou outros temas relacionados ao Direito ou a
cidadania;

V -- Entidades estudantis ligadas a FDRP.

Art. 2o - A outorga de uso serf:
1 - Gratuita, na hip6tese prevista nos incisos 1, 11 e V do ai'ngo anterior;
ll - Onerosa, nas hip6teses previstas nos incisos 111 e IV do artigo anterior, em
conformidade com a tabela de valores editada em Portaria pr6pria;

lll - Onerosa, mesmo havendo parceria entre entes pablicos ou privados e 6rgaos da
USP, quando servir a realizai$o de atividades ou eventos que envolvam cobranQa de
inscrig6es, desde que as receitas obtidas n5o se revertam a esta I.Jnidade.

Paragrafo 6nico - No casa do inciso 111 deste artigo, em se tratando de
parceria com 6rg5os da USP para a promogao de atividade de cunho acad6mico ou
cientifico, a outorga podera ser gratuita a crit6rio da Diretoria.
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Art. 3o - Em nenhuma hip6tese, o uso de espagos podera ser outorgado
em prejuizo das atividades-fim desta Faculdade.

Art. 4o - As solicitag6es de uso de espagos para as atividades
supramencionadas deverio ser encaminhadas, previamente e por escrito, a Diretoria da
FDRP, mediante preenchimento de formulirio pr6prio.

Art. 5o - O valor do uso diario, definido pda Diretoria em Portaria
especifica, deverf ser recolhido na Tesouraria da FDRP previamente a realiza(go do
evento e ap6s a outorga da autorizaigo de uso.

Pal6grafo 6nico - Na hip6tese prevista no inciso 111 do artig0 2o
supra, os 6rgaos da USP externos a FDRP, poderao efetuar o pagamento por memo de
transposii$o orgamentaria.

Art. 6o Os casos n5o previstos nesta Portaria servo resolvidos pda
Diretoria.

Art. 7o - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
revogando as disposii;6es em contrfrio.
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