UN,lVERSlDADE DE SAO PAULO
Prefeitura do Campus USP "Fernando Costa"
Gabinete do Prefeito

----1

PORTARIA GP N° 43/17,

o

Prefeito do Campus USP "Fernando Costa", no uso

de suas atrlbuicoes legais e:

- considerando a aprovacao no Conselho Gestor do Campus, na 33a reuniao ordinaria
de 15/12/2015 e revis5es na 39a reuniao ordinaria de 13/04/2017 e 42a reuniao
ordinaria de 23/11/2017;
- considerando 0 C6digo Brasileiro de Transite, Lei nO 9503;
- considerando 0 limite de velocidade nas vias do Campus;
- considerando 0 descumprimento do exposto por parte de alguns condutores, resolve:
ARTIGO 1°: Estabelecer as medidas educativas a serem aplicadas pela Prefeitura do
Campus USP "Fernando Costa" conforme a gravidade da ocorrencia, sendo:
I - quando a velocidade considerada for superior

a

maxima em ate 20%

(vinte por

cento - 72km/h):

Q

lnfracao - leve;

•

Medida educativa - 0 proprtetario/condutor flagrado podera receber

notmcacao escrita.
II - quando a velocidade considerada for superior

a maxima em mais de 20%

(vinte

por cento - 73km/h) ate 500/0 (cinquenta por cento - 90km/h):

• Infracao - media;
•

Medida educativa - 0 oropnetarto/condutor do vefculo flagrado

ttcara

restrito de entrar e circular no Campus conduzindo vefculo automotor
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pelo prazo de 10 (dez) dias, e a cada retncldenda, 0 prazo de restric;ao
sera acrescido de 10 (dez) dias em relacao ao prazo anterior.
III - quando a velocidade considerada for superior

a

maxima em mais de 500/0

(cinquenta por cento - 90km/h) ate 1000/0 (cem por cento - 120km/h):

• Infracao - grave;
•

Medida educativa -

0

proprletarlo/condutor do vefculo flagrado flcara

restrito de entrar e circular no Campus conduzindo vefculo automotor
pelo prazo de 20 (vinte) dias e para cada reincidencla,

0

prazo de

restricao sera acrescido de 20 (vinte) dias em relacao ao prazo anterior.
IV - quando a velocidade considerada for

a

maxima em mais de 100% (cem por cento -

120km/h):
•

Infrac;ao - gravfssima

•

Medida educativa - 0 proprletario/condutor do vefculo flagrado flcara
restrito de entrar e circular no Campus conduzindo vefculo automotor
pelo prazo de 40 (quarenta) dias e para cada relncldencia,

0

prazo de

restrlcao sera acrescido de 40 (quarenta) dias em relac;ao ao prazo
anterior.
IV - quando 0 condutor cometer ainda as seguintes infrac;5es:
a) dirigir sob a lnfluencla de alcool ou de qualquer outra substancla psicoativa
que determine dependencia (Art.165 da Lei 9.503);
b) dirigir ameac;andoos pedestres que estejam atravessando a via publica, ou os
demais vefculos (Art. 170 da Lei 9.503);
c) Utilizar-se de vefculo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante
arrancada

brusca, derrapagem

ou

frenagem

com

deslizamento ou

arrastamento de pneus: (Art.175 da Lei 9.503);
d) Deixar de reduzir a velocidade do vefculo de forma compatfvel com a
seguranc;a do transite nas estacoes de embarque e desembarque de
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cesm

passageiros ou onde haja intensa rnovlmentacao de pedestres (Art.220,
Inciso XIV da Lei 9.503);
e) Recusar-se a entregar aos Agentes da Guarda Universitaria

0

Cartao USP ou

documento oficial para averiquacao de sua autenticidade (amparado no
Art.238 da Lei 9.503);
f) Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor (amparado no Art.244 da Lei
9.503):
1. sem usar capacete de seguranc;a com viseira ou 6culos de protecao:
2. transportando passageiro sem 0 capacete de seguranc;a;
3. fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;
4. com os far6is apagados;

• Infracoes •

gravissimas;

Medida educativa - 0 proprletarlo/condutor do veiculo flagrado flcara
restrito de entrar e circular no Campus conduzindo velculo automotor
pelo prazo de 40 (quarenta) dias e para cada relnddencia, 0 prazo de
restrlcao sera acrescido de 40 (quarenta) dias em retacao ao prazo
anterior.

ARTIGO 30: Nos casas de infrac;5esmedia, grave e gravissima a restrtcao de acesso se
estendera tarnbern ao veiculo flagrado.

ARTIGO 40: A Seese de Fiscalizac;ao e Seguranc;a reqlstrara

notflcara

0

0

boletim de ocorrencia e

condutor, que tera 03 (tres) dias para comparecer nessa Secao ap6s a

comunlcacao.
Paragrafo 10: Os pedidos de reconsrderacao deverao ser encaminhados ao Prefeito do
Campus no prazo maximo de 03 (tres) dias uters a contar da ctencia da notmcacao. As
anallses dos pedidos de reconslderacao serao realizadas por comissao criada
especificamente para este fim em portaria da Prefeitura do Campus.
Paragrafo 20: 0 nao comparecimento para dencia da

nonticacao

cumprimento imediato das medidas educativas impostas.
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ARTIGO 5°: 0 Gabinete do Prefeito recebera a notlflcacao e encamlnhara para os
Dirigentes das Unidades a qual 0 condutor pertence para clencla.

ARTIGO 6°: As medidas educativas previstas nesta Portaria sao valldas tambern para
os condutores da Comunidade externa ao Campus USP "Fernando Costa".

ARTIGO 7°: A equipe do portae de acesso do Campus USP "Fernando Costa" sera
informada sobre os condutores e vefculos que estarao com restricao de entrada no
Campus.
Paraqrafo 1°: Eventuais descumprimentos serao registrados pela Sec_;ao de Fiscalizac_;ao
e Seguranc_;a e encaminhados ao Prefeito do Campus, que tornara as providencias
cabfveis.

ARTIGO 80: Esta Portaria entrara em vigor na presente data e revoga as Portarias GP
02/2016 e 14/2017.

Pirassununga, 29 de novembro de 2017.
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Prof. Dr. Flavio Vieira Meirelles
Prefeito de Campus USP
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