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Resumo das decisões
Item
1.1 - Deliberar
1.1.1 - Discussão e deliberação sobre a proposta da Prefeitura do Campus de
Ribeirão Preto para implantação de controle de acesso de veículos nos
estacionamentos das Unidades de Ensino do campus.

Decisão
Foi deliberado não utilizar recursos neste
momento para a iniciativa proposta pela
Comissão de Prevenção e Proteção
Universitária do Campus.
Havendo recursos, a proposta poderá ser
novamente submetida ao Conselho.

1.2 - Afastamento
1.2.1 - Solicitação de afastamento, por dois anos, com prejuízo dos vencimentos
Aprovado
e demais vantagens do cargo, a partir de 07/03/2016, para tratar de interesse
particular - Profa. Dra. Renata Auxiliadora Marcheti.
1.3 - Referendar
1.3.1 Ratificar a decisão ad referendum do CTA, da transferência da funcionária
Patrícia Manoela Massuia dos Santos para a Prefeitura do Campus de Ribeirão
Ratificado
Preto (PUSP-RP), com a permuta do funcionário Rodrigo Antonio Basso, da
PUSP-RP.
1.4 - Orçamento
Troca do veículo S10 pelo veículo Doblô
1.4.1 - Apresentação do orçamento da FEA-RP 2016 e discussão sobre propostas para redução de aproximadamente R$ 16
de redução de custos.
mil do contrato de locação.
O envio de correspondências e objetos
pelas modalidades SEDEX, depende de
aprovação da Diretoria ou do chefe do
Departamento de Ensino interessado.
Alteração do escopo dos regimes de
funcionamento das portarias dos blocos A
e B2, ou seja, o posto de portaria do bloco
B2 passará ao regime de 18x6 e a portaria
do bloco A passará ao regime 24x7, em
função das salas de estudos e pesquisas
reformadas.
Alterar o escopo do contrato de vigilância dois postos diurnos de segunda a domingo
de 12 horas - um da sede da Unidade e
outro das casas 09 a 11 da Rua das
Paineiras. Estima-se economia na ordem
de R$ 160 mil.

