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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROADM  

  

PORTARIA PROADM N. 3312/2021

  
Dispõe sobre a nomeação de servidores para composição da
Comissão Interna de Conservação de Energia.

 

A Pró-Reitora de Administração da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.779, de 25 de agosto de 2021, que estabelece medidas para a redução do consumo de energia elétrica no
âmbito da administração pública federal;

CONSIDERANDO o art. 3º  da Portaria PROADM 3.310 de 03 de Setembro de 2021 que determina a criação da Comissão Interna de Conservação
de Energia - CICE;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo para compor, sob a presidência do indicado no inciso I deste ar�go, a Comissão Interna de Conservação de
Energia:

I   – A Pró-Reitora de Administração e/ou representante da Pró-Reitoria de Administração;

II  – A Pró-Reitora de Planejamento e /ou representante da Pró-Reitoria de Planejamento;

III – O Diretor Administra�vo do HU2;

IV – O Diretor Administra�vo da Reitoria;

V –  Os Diretores Administra�vos dos Campi;

VI – A Diretora do Departamento de Gestão Orçamentária;

VII – Representante do  Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da Proadm;

§1° São convidados permanentes os chefes das Divisões de Gestão e Segurança Ambiental dos Campi e os servidores do Departamento de
Gestão Ambiental.

§2° No cumprimento de suas atribuições, a comissão poderá convocar e convidar outros servidores.

Art. 2º São atribuições da comissão, além das previstas nos norma�vos referenciados:

I – Estabelecer indicadores para acompanhamento do consumo de energia elétrica;

II– Acompanhar e divulgar os indicadores e resultados nos sí�os da UNIFESP, dando transparência e publicidade aos mesmos;

III – Promover ações de comunicação e conscien�zação sobre o tema;

IV – Propor ou recomendar ações para cumprimento das metas estabelecidas.

Parágrafo único. A execução da divulgação referida no inciso II do caput deste ar�go será realizada pelo DGA.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

 

 

Adm. Tânia Mara Francisco

Pró-Reitora de Administração

Documento assinado eletronicamente por Tânia Mara Francisco, Pró-Reitora de Administração, em 03/09/2021, às 13:59, conforme horário

Boletim de Serviço Eletrônico em 03/09/2021 
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0808080 e o código CRC D0597AC1.

Referência: Processo nº 23089.018400/2021-87 SEI nº 0808080
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