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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos vinte e oito 1 

dias de abril de dois mil e onze, às 15h, reúne-se, no prédio da FUVEST, Estúdio 2, a 2 

Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Joaquim José de 3 

Camargo Engler e com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores 4 

Doutores José Antonio Visintin, José Roberto Cardoso, Marcos Egydio da Silva, Michel 5 

Michaelovitch de Mahiques e Sigismundo Bialoskorski Neto. Compareceram, como 6 

convidados, o Prof. Dr. Antonio Roque Dechen, Vice-Reitor Executivo de Administração, 7 

o Senhor Luiz Antonio Teixeira, Coordenador Adjunto da CODAGE, o Senhor Peter 8 

Greiner Junior, Diretor do DF e o Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, 9 

Procurador Geral da USP. Presente também, o Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens Beçak. 10 

PARTE I - EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos 11 

os trabalhos. Nesta oportunidade, o Senhor Secretário Geral faz uso da palavra 12 

esclarecendo que houve necessidade de convocação em caráter emergencial desta reunião 13 

para análise da Proposta do Plano de Carreira para os Servidores Técnicos e 14 

Administrativos da Universidade de São Paulo, uma vez que o M. Reitor pretende 15 

implementar a referida carreira em maio de 2011. Prosseguindo, informa, também que a 16 

ata da reunião de 11.04.2011 será discutida e votada na próxima reunião da Comissão, 17 

tendo em vista o impedimento de acesso ao prédio da Administração Central desde 18 

12.04.2011. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - 19 

ORDEM DO DIA: Em discussão: PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS - 1 - 20 

Processo 10.1.1607.52.0 – CCSC - Convênio celebrado entre a USP/CCSC, a FUSP e a 21 

KPMG Auditores Independentes, objetivando regular a cooperação entre os partícipes para 22 

a operação do “Projeto Pequeno Cidadão – São Carlos”, visando ao atendimento da 23 

comunidade, por intermédio da prestação de serviços de complementação ao ensino 24 

fundamental de crianças e adolescentes inscritos no projeto, bem como convalido as 25 

atividades desenvolvidas. O Presidente da COP manifesta-se favoravelmente e a critério do 26 

M. Reitor pela isenção de taxas nos termos da Resolução 4543, de 20.03.1998. 2 - 27 

Processo 11.1.397.21.3 – IO - Convênio celebrado entre a USP/IO, a FUSP e a FINEP, 28 

objetivando a transferência de recursos financeiros para a realização do Projeto intitulado 29 

“Modernização da Pesquisa Pesqueira: Inovação e Capacitação para uma Abordagem 30 

Ecossistêmica para a Pesca”. 3 - Processo 11.1.214.86.0 – EACH - Acordo de Cooperação 31 

celebrado entre a USP/EACH e a União, por intermédio do Ministério da Defesa, 32 

objetivando o desenvolvimento, no município Denise no Estado do Mato Grosso da 33 

proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do 34 

processo de seleção para participação na Operação Tuiuiú. 4 - Processo 11.1.213.86.4 – 35 
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EACH - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/EACH e a União, por intermédio 36 

do Ministério da Defesa, objetivando o desenvolvimento, no município de Silves no Estado 37 

do Amazonas da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto 38 

Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação Peixe Boi. 5 -  39 

Processo 11.1.240.5.5 – FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação 40 

Faculdade de Medicina (FFM), objetivando a colaboração para o oferecimento e 41 

gerenciamento financeiro do Curso de Difusão: Análise de Dados Epidemiológicos – 42 

Programa Stata – Edição 11.005. 6 - Processo 11.1.241.5.1 – FM - Convênio celebrado 43 

entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina (FFM), objetivando a colaboração 44 

para o oferecimento e gerenciamento financeiro do Curso de Difusão: Análise de Dados 45 

Epidemiológicos – Programa SPSS – Edição 11.008. 7 - Processo 11.1.1184.3.5 – EP - 46 

Convênio Específico nº 07 ao Termo de Cooperação nº 4600006276 celebrado entre a 47 

USP, a FUSP e a Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO), objetivando desenvolver o 48 

Projeto intitulado “Análise do Transbordo de fluídos através de unidades DP”. 8 - 49 

Processo 11.1.585.11.7 – ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a 50 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), objetivando a realização de visitas 51 

orientadas dos educandos da Rede Estadual de Ensino ao Museu e Centro de Ciências, 52 

Educação e Artes “Luiz de Queiroz”, previstas no Programa “Cultura é Currículo”, Projeto 53 

“Lugares de Aprender: A Escola Sai da Escola”. 9 - Processo 11.1.246.3.7 – EP - 54 

Convênio de Cooperação Técnico-Científica celebrado entre a USP, a Optsensys 55 

Instrumentação Óptica e Eletrônica Ltda., a FUSP e a CEMIG Geração e Transmissão 56 

S.A., objetivando a cooperação técnica entre os partícipes para o desenvolvimento do 57 

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico “GT337 – Desenvolvimento de uma 58 

Solução para o Monitoramento Óptico do Estado de Secionadores de Extra Alta Tensão”. 59 

10 - Processo 11.1.1281.1.4 – USP - Convênio celebrado entre a USP e a National 60 

University of Ireland, Maynooth (Irlanda), objetivando a cooperação acadêmica em todas 61 

as áreas disponíveis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâmbio de 62 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 63 

técnico-administrativa das respectivas instituições. 11 - Processo 11.1.239.5.7 – FM - 64 

Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina (FFM), 65 

objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento financeiro do Curso de 66 

Difusão: Análise de Dados Epidemiológicos – Programa Epidata – Edição 11.006. 12 - 67 

Processo 09.1.2468.5.0 – FM - Termo de Cooperação Técnica Nº 01/2011 celebrado entre 68 

a USP/FM e a União, representada pelo Ministério da Justiça, por intermédio do 69 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, objetivando a integração de esforços 70 
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para o levantamento e estudos do consumo de substâncias psicoativas por motoristas 71 

profissionais que utilizam as rodovias federais, projeto intitulado de “Comandos 72 

Toxicológicos Preventivos – CTP”. 13 - Processo 11.1.614.45.1 – IME - Acordo 73 

celebrado entre a USP/IME e a IT University of Copenhagen (Dinamarca), objetivando 74 

promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo 75 

interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da 76 

equipe técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem como da 77 

organização e elaboração conjunta de projetos de pesquisa, de eventos científico e culturais 78 

e de cursos e disciplinas a serem compartilhados. 14 - Processo 11.1.366.64.4 – CENA - 79 

Acordo celebrado entre a USP/CENA e a University of Guelph (Canadá), objetivando 80 

viabilizar ações conjuntas entre as instituições para a cooperação técnica relacionado ao 81 

Projeto “Efeito de diferentes estirpes de Bacillus thuringiensis contra Haemonchus 82 

contortus na nutrição de ovinos”. 15 - Processo 11.1.365.64.8 – CENA - Acordo 83 

celebrado entre a USP/CENA e a University of Guelph (Canadá), objetivando promover o 84 

intercâmbio de professores e alunos de Doutorado entre as duas instituições, de articular 85 

atividades de pesquisa e buscar recursos financeiros via Programa de cooperação Canadá-86 

Brasil (CBIE-CAPES), bem como compartilhar o calendário acadêmico e material 87 

relacionado. 16 - Processo 10.1.32603.1.2 – USP - Convênio celebrado entre a USP e a 88 

Universidad Externado de Colombia (Colômbia), objetivando a cooperação acadêmica em 89 

todas as áreas disponíveis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâmbio de 90 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 91 

técnico administrativa das respectivas instituições. 17 - Processo 11.1.8362.1.0 – USP - 92 

Acordo celebrado entre a USP e a Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis (França), 93 

objetivando a cooperação para a realização de projetos a serem definidos, bem como a 94 

realização de intercâmbios de professores e estudantes das instituições signatárias. 18 - 95 

Processo 10.1.2128.18.9 – EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Leibniz 96 

Universität Hannover, com a interveniência da Faculdade de Engenharia Mecânica, 97 

objetivando prever a cooperação no campo de Engenharia de Fabricação Mecânica com a 98 

intenção de promover intercâmbio de alunos das respectivas instituições para aprendizado 99 

e mútuo reconhecimento de estudos. 19 - Processo 10.1.1361.27.0 – ECA - Termo Aditivo 100 

ao Convênio celebrado entre a USP/ECA e a ARCO – Associação de Apoio à Arte e 101 

Comunicação, objetivando alterar a data do curso de Especialização “Gestão Integrada da 102 

Comunicação Digital para Ambientes Corporativos – DigCorp – Edição 2”. 20 - Processo 103 

10.1.3551.3.4 – EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 104 

Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em 105 
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Administração de Serviços, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro deste. 106 

21 - Processo 10.1.3552.3.0 – EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação 107 

Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 108 

Especialização em Gestão de Projetos, bem como o gerenciamento administrativo e 109 

financeiro deste. 22 - Processo 11.1.1359.8.0 – FFLCH - Convênio celebrado entre a 110 

USP/FFLCH e a Université Jean Moulin-Lyon 3 (França), objetivando a cooperação 111 

acadêmica nas áreas de História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras, a fim de 112 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 113 

graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 23 - 114 

Processo 11.1.615.45.8 – IME - Convênio celebrado entre a USP/IME e a Faculdade de 115 

Ciências da Universidade de Lisboa (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica em 116 

todos os domínios do conhecimento considerados de interesse comum das Instituições 117 

convenentes, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 118 

pós-graduação e de graduação em Matemática, bem como a organização de atividades e 119 

projetos de interesse mútuo. 24 - Processo 10.1.3514.3.1 – EP - Convênio celebrado entre 120 

a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização 121 

do Curso de Especialização em Qualidade e Produtividade, bem como o gerenciamento 122 

administrativo e financeiro deste. 25 - Processo 11.1.64.71.0 – MAE - Contrato celebrado 123 

entre a USP/MAE e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando promover o 124 

serviço de conservação e preservação do material arqueológico resgatado durante a obra de 125 

construção do Gasoduto Urucu-Manaus. 26 - Processo 10.1.3675.3.5 – EP - Convênio 126 

celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a 127 

organização e realização do Curso de Especialização em Gestão Industrial, bem como o 128 

gerenciamento administrativo e financeiro deste. 27 - Processo 11.1.202.4.8 – IEE - 129 

Convênio celebrado entre a USP/IEE e a Universidade Nacional Autônoma do México, 130 

através de seu Centro de Investigações sobre a América do Norte (CISAN), objetivando a 131 

cooperação acadêmica nas áreas de Ciências Sociais e Ciências Exatas, a fim de promover 132 

o intercâmbio de docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico-administrativa das 133 

respectivas instituições. 28 - Processo 10.1.529.60.7 – FCFRP - Contrato celebrado entre 134 

a USP/FCFRP e o Laboratórios Servier do Brasil Ltda., objetivando a realização de 135 

estudos de equivalência farmacêutica e controle de qualidade. 29 - Processo 10.1.3553.3.7 136 

– EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, 137 

objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em Gestão de Projetos 138 

em Tecnologia da Informação, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro 139 

deste. 30 - Processo 11.1.251.5.7 – FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a 140 
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Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o gerenciamento 141 

financeiro do Curso Básico de Instrutores de Simulação – Edição 11.003. 31 - Processo 142 

11.1.254.42.0 – ICB - Acordo celebrado entre a USP/ICB e a Medical University of 143 

Vienna (Áustria), objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as 144 

instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de 145 

docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de 146 

informações e publicações acadêmicas, bem como da organização e elaboração conjunta de 147 

projetos de pesquisa, eventos científicos e culturais e de cursos e disciplinas a serem 148 

compartilhados. 32 - Processo 11.1.728.43.0 – IF - Acordo firmado entre a USP/IF, a 149 

Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Paraná e a Naval Research 150 

Laboratory (EUA), objetivando a concessão de bolsa para apoiar o projeto NICOP 151 

“Controle das Propriedades de Alta Constante Dielétrica de filmes de óxido depositado 152 

pelo Método de Deposição Assistida por Feixe de Íons”, bem como convalido as atividades 153 

realizadas. 33 - Processo 06.1.2303.17.2 – FMRP - Sétimo Termo de Rerratificação ao 154 

Convênio celebrado entre a USP/FMRP, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 155 

Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 156 

Universidade de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com a 157 

interveniência da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando prorrogar o prazo de 158 

vigência do referido Convênio por mais dois meses, a partir de 25.01.2011, improrrogável, 159 

bem como convalido as atividades desenvolvidas. 34 - Processo 11.1.4240.1.7 – PRCEU - 160 

Convênio celebrado entre a USP/PRCEU e a Associação de Amigos do Centro 161 

Universitário Maria Antonia, objetivando a colaboração e gerenciamento administrativo e 162 

financeiro do Curso de Especialização em “Linguagens da Arte – Edição 10.008”. 35 - 163 

Processo 11.1.6594.1.0 – USP - Acordo celebrado entre a USP e The Governors of the 164 

University of Alberta (Canadá), objetivando estabelecer as atividades pelas quais as partes 165 

podem fomentar e desenvolver uma relação, tais como mobilidade de docente e/ou 166 

funcionários, estudantes de pós-graduação e de graduação, participação conjunta em 167 

seminários, encontros acadêmicos, atividades conjuntas de pesquisa e publicação, 168 

programas acadêmicos especiais de curta duração e troca de materiais acadêmicos e outras 169 

informações. 36 - Processo 11.1.6914.1.5 – USP - Acordo celebrado entre a USP e a École 170 

normale supérieure de Chachan (França), objetivando estabelecer parceria científica e 171 

universitária no âmbito do Collège Universitaire Franco-Brésilien Santos Dumont. 37 - 172 

Processo 10.1.1427.81.6 – FEARP - Acordo celebrado entre a USP/FEARP e a Nanjing 173 

Agricultural University (China), no interesse do College of Economics and Management, 174 

objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia 175 
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Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de 176 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 177 

graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 38 - 178 

Processo 11.1.446.81.8 – FEARP - Acordo celebrado entre a USP/FEARP e a União, por 179 

intermédio do Ministério da Defesa, objetivando realizar parceria para o desenvolvimento, 180 

no município de Amapá, no Estado do Amapá, da proposta de trabalho apresentada à 181 

Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para 182 

participação na Operação Oiapoque. 39 - Processo 09.1.3815.11.0 – ESALQ - Termo 183 

Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários 184 

Luiz de Queiroz (FEALQ), objetivando alterar o período de realização do Curso de 185 

Extensão Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios. 40 - Processo 186 

10.1.3674.3.9 – EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 187 

Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em Gestão 188 

Industrial, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro deste. 41 - Processo 189 

11.1.162.8.9 – FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Faculty of 190 

Humanities, Law and Economics, Mie University (Japão), objetivando a cooperação 191 

acadêmica nas áreas de História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras a fim de 192 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 193 

graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 42 - 194 

Processo 10.1.3549.3.0 – EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos 195 

Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em 196 

Administração Industrial, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro deste. 43 197 

- Processo 11.1.1154.17.9 – FMRP - Convênio nº 012/2011 celebrado entre a USP/FMRP, 198 

a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da 199 

FMRP-USP (FAEPA) e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com interveniência da 200 

Secretaria Municipal da Saúde, objetivando, mediante a conjugação de esforços dos 201 

convenentes, o desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde no Distrito Oeste do 202 

Município de Ribeirão Preto, segundo modelo preconizado pela Estratégia Saúde da 203 

Família do Ministério da Saúde, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 44 - 204 

Processo 10.1.1439.41.5 – IB - Contrato celebrado entre a USP, a FUSP e a Universidade 205 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, com interveniência da Fundação Coordenação de 206 

Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC, objetivando regulamentar os 207 

direitos e obrigações dos partícipes quanto à eventual reconhecimento de direitos sobre 208 

propriedade intelectual advindos do Projeto intitulado "LANCE - Laboratório Nacional de 209 

Células-Tronco Embrionárias", privilegiáveis ou não, bem como as condições de sigilo e 210 
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confidencialidade das informações aportadas neste Projeto. Os processos acima foram 211 

referendados. Em discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS - Relator: 212 

Joaquim José de Camargo Engler - 1. OPERAÇÃO DE APOIO DO BNDES À FUSP, 213 

COM INTERVENIÊNCIA DA USP, NO ÂMBITO DO FUNDO CULTURAL – 214 

PROJETO BRASILIANA USP - Operação de Apoio do BNDES à FUSP, com 215 

interveniência da USP, objetivando a concessão de recursos, ordinários do BNDES, no 216 

âmbito do Fundo Cultural, para aquisição de equipamentos, instalações e serviços para a 217 

nova edificação que abrigará a coleção bibliográfica da Biblioteca Brasiliana Guita e José 218 

Mindlin da Universidade de São Paulo - USP, parte integrante do projeto “Brasiliana USP” 219 

e doravante denominado simplesmente Projeto Cultural. Contrato a ser celebrado entre a 220 

USP e o BNDES, objetivando regular a cessão de uso de espaço para exposições que 221 

integrará a nova edificação que abrigará a coleção bibliográfica da Biblioteca Brasiliana 222 

Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo – USP, para realização de exposições e 223 

eventos. Após ampla discussão, a COP aprova a participação da USP, como interveniente 224 

na operação de apoio do BNDES à FUSP, conforme a decisão da Diretoria do BNDES do 225 

dia 10 de março de 2011, no valor de até R$ 17.181.000,00 (dezessete milhões cento e 226 

oitenta e um mil reais), a serem providos com recursos ordinários do BNDES, no âmbito 227 

do Fundo Cultural, para a aquisição de equipamentos, instalações e serviços para a nova 228 

edificação que abrigará a coleção bibliográfica da Biblioteca Brasiliana Guita e José 229 

Mindlin da USP. Aprova, ainda, o Contrato a ser celebrado entre a USP e o BNDES, 230 

objetivando regular a cessão de uso de espaço para exposições que integrará a nova 231 

edificação que abrigará a coleção bibliográfica da Biblioteca Brasiliana Guita e José 232 

Mindlin da Universidade de São Paulo - USP, para realização de exposições e eventos. 233 

Relator: Marcos Egydio da Silva - 1. PROCESSO 2011.1.7192.1.3 – 234 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Proposta do Plano de Carreira para 235 

os Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade de São Paulo. Parecer da PG-236 

USP: após a edição do parecer PG.P. 918/2011 e adequação e reformulação da proposta, 237 

conclui que esta encontra-se em condições de ser submetida à CCRH, à CLR, à COP e, por 238 

fim, ao Conselho Universitário, para aprovação final (20.04.11). Parecer da CLR: aprova 239 

o Plano de Carreira para os Servidores Técnicos e Administrativos da USP, conforme 240 

proposto nos autos (26.04.2011). Com a palavra, o Prof. Marcos Egydio lê o parecer do 241 

seguinte teor: “O processo em pauta refere-se à proposta de implantação de um novo plano 242 

de carreira para os servidores técnicos e administrativos da Universidade de São Paulo. O 243 

presente parecer refere-se a uma análise e avaliação do ponto de vista orçamentário e seu 244 

impacto no orçamento geral da Universidade, não nos cabendo opinar sobre o mérito da 245 
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proposta. A Coordenadoria de Administração Geral – CODAGE estima que os custos 246 

anuais atribuídos à nova carreira são de R$ 141.449.163,00 (cento e quarenta e um 247 

milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e cento e sessenta e três reais) conforme 248 

quadro anexo nos autos. Esta Coordenadoria informa ainda que este custo anual 249 

representaria um acréscimo de 3,85% pontos percentuais no comprometimento com 250 

pessoal, que passaria de 78,5% para 82,36%, concluindo que tal impacto financeiro da 251 

nova carreira é compatível com a disponibilidade orçamentária. Diante do exposto não há 252 

óbice orçamentário para a implantação do novo plano de carreira. Parecer favorável”. 253 

Nesta oportunidade, o Prof. Michel indaga se a implantação da nova carreira não 254 

comprometera as Diretrizes Orçamentárias para 2011 aprovadas pela Comissão. O Prof. 255 

Engler esclarece que o valor que ultrapasse a alocação de 80% dos recursos decorrentes 256 

das Transferências do Tesouro do Estado para a USP em 2011 na alínea “Pessoal e seus 257 

reflexos” será atendido com a disponibilidade orçamentária residual. Com a palavra, o 258 

Prof. Gustavo faz um breve relato, apresentando os aspectos mais relevantes da proposta. 259 

Após manifestações, a COP aprova o parecer favorável do relator, com o esclarecimento 260 

de que o acréscimo de comprometimento orçamentário acima do valor de 80% previsto nas 261 

Diretrizes Orçamentárias para 2011 será atendido com os recursos da Reserva 262 

Orçamentária da USP. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 263 

reunião, às 15:40. Do que, para constar, eu, ____________________________________ 264 

Sra Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que foi 265 

examinada e aprovada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão, e por mim 266 

assinada. São Paulo, 28 de abril de 2011. 267 


