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r Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Orçamento e

z Patrimônio - COP. Aos dezesseis dias de setembro de dois mil e

a quatorze, às 10h, reúne-se, no Estúdio 4 do prédio da FUVEST, a

4 Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a presidência do Prof. Dr.

s Adalberto Américo Fischmann, e com a presença dos membros

e titulares: Professores Doutores, Frederico Pereira Brandini, Geraldo

z Roberto Martins da Costa, Gerson Aparecido Yukio Tomanari e Laerte

s Sodré Júnior e do suplente Prof. Dr. Dante Pinheiro Martinelli que

s participa da reunião com direito a voto, tendo em vista a ausência

i.o justificada da Professora Doutora Diná de Almeida Lopes Monteiro da

rt Cruz. Presentes, também, os suplentes Professores Doutores Maria

12 Aparecida de Andrade Moreira Machado e Paulo José do Amaral

13 Sobral. Justificaram, antecipadamente, suas ausências, os

14 Professores Doutores Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz e a

1s representante discente Gabriela Soldera Ferro. Compareceram como

16 convidados, o Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior, Coordenador de

t7 Administração Geral, o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do

18 Departamento de Finanças e os Senhores Alberto Teixeira Protti e

1s Daniel de Souza Coelho, Assistentes Técnico de Direção. Presente

zo também, o Prof.Dr. lgnacio Maria Poveda Velasco, Secretário Geral.

2L PARTE I - ORDEM DO DIA PROCESSO A SER REFERENDADO -
zz Processo 2014.1.16317.1.2 - USP - Antecipação, para os meses de

23 setembro e dezembro, dos reajustes salariais para servidores técnicos

24 e administrativos e docentes, aprovados pelo Conselho Universitário

zs em 02.09.2014. O Magnífico Reitor, na reunião do CRUESP de

26 03.09.2014, decidiu aceitar a referida antecipação e tal medida será

27 submetida à homologação do Conselho Universitário. A COP

zs referenda a utilização dos recursos adicionais necessários para

zs viabilizar a decisão de antecipação dos reajustes salarials, no valor de

30 R$ 15,3 milhões, e propõe a sua homologação, ressaltando a
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necessidade de medidas compensatórias adicionais. PARA ANALISE

- Processo 2014.1.16317.1.2 - USP - Proposta de abono salarial de

28,6o/0, sobre os vencimentos de maio de 2014, conforme proposto

pela Câmara de Negociação do TRT, em reunião de 4 de setembro

p.p. A matéria é amplamente discutida e a Comissão, com base nas

informações técnicas apresentadas pela CODAGE, decide emitir o

seguinte parecer que será submetido ao Conselho Universitário: "A

proposta de reajuste salarial, aprovada pela COP e pelo Co em 2 de

setembro de 2014, foi de 5,2o/o, sendo 2,60/0 em outubro e 2,534o/o em

janeiro de 2015. Dessa forma, o aumento de 2,60/o incidiria sobre os

salários de novembro, dezembro e o décimo terceiro salário. Assim,

considerando-se que a folha de pagamento mensal é da ordem de R$

300 milhões, o custo estimado sobre cada folha seria da ordem de R$

7,8 milhöes e, para o ano de 2014, o impacto total seria da ordem de

R$ 23,4 milhões. Essa proposta foi viabilizada pela aprovação do

PIDV, mesmo com as incertezas ínerentes a esse tipo de programa.

Apesar do gasto com indenizações de R$ 400 milhões, a redução na

folha de pagamento permitiria recuperar essa despesa em cerca de

vinte meses. Contudo, ainda assim, medidas compensatórias

adicionais seriam necessárias e urgentes. Em reunião do CRUESP,

de 03 de setembro, foi sugerido o mesmo índice de reajuste total

(5,2o/o), dividido em duas parcelas iguais de 2,57o/o. Representantes

do Fórum das Seis sugeriram a antecipação da primeira parcela para

setembro e da segunda para dezembro deste ano; com isso, o índice

de 2,57o/o incidiria sobre as folhas de outubro e novembro e o índice

total sobre as folhas de dezembro e décimo terceiro salário. Nessa

nova proposta, o custo adicional em 2014 e da ordem de R$15,3

milhões, totallzando R$ 38,7 milhões. lncorporou-se às demandas,

além do reajuste, um abono salarial de 28,60/o, sobre os vencimentos

de maio de 2014, conforme proposto pela Câmara de Negociação do
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6t TRT, em reunião de 04 de setembro. Caso o referido abono seja

62 concedido, haverá um custo adicional para a Universidade da ordem

63 de R$ 85,8 milhões, que se somarão ao custo anterior, totalizando R$

64 124,5 milhões em 2014. Nesse quadro, o grau de comprometimento

6s dos repasses do tesouro com a folha de pagamentos superará os

66 106% em 2014. A proposta de abono, embora não constitua despesa

67 permanente, amplia, ainda mais, o déficit no ano e acentua a redução

6s das reservas financeiras. A COP considera que a aprovação da

6e proposta de pagamento de abono não é recomendável, e sua

70 eventual aprovação reforçaria a necessidade de medidas

7t compensatórias adicionais. Ressalta, ainda, que, caso o Conselho

72 Universitário aprove o abono de 28,60/o, isso significará a utilização de

73 mais R$ 85,8 milhões das reservas da USP, reduzindo a capacidade

74 da Universidade de enfrentar seus compromissos financeiros no curto

7s prazo". Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por

ncerrada a reunião, às 1 t h50. Do que, para constar, êu,

\ Sr". Jurema Lúcia dos Santos

lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada

pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for discutida

e aprovada, e por mim asslnada. São Paulo, 16 de setembro de 2014.
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