
USP

Gomissão de Orçamento e Patrimônio

ATA oe23.11.2017



L

2

3

4

5

6

7

8

9

L0

11

L2

13

t4

15

L6

T7

18

L9

20

2t

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3L

32

33

L

Ata da reunião da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos vinte três dias

de novembro de dois mil e dezessete, às 14 horas, reúne-se, no prédio da Reitoria,

40 andar, na Sala de Reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Orçamento e

Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Dante Pinheiro Martinelli, Vice-

Presidente em exercício, com a presença dos membros titulares Professores

Doutores: José Otávio Costa Auler Júnior, Maria Aparecida de Andrade Moreira

Machado e Tito José Bonagamba e do suplente Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins.

Presente também, a Senhora Secretária Geral Substituta, Ranata de Góes C.P.T.

dos Reis. Compareceram como convidados o Prof. Dr. Marcelo Dottori,

Coordenador da CODAGE, o Prof. Dr. Edíson Gonçalves, Assessor de

Planejamento Orçamentário, o Senhor Acácio Rogério de Lima, Diretor do

Departamento de Finanças, o Senhor Alberto Teixeira Protti, Assistente Técnico de

Direção da APO e o Sr. Daniel de Souza Coelho, Assistente Técnico de Direção da

CODAGE. Justificou antecipadamente, sua ausência, os Professores Doutores

Adalberto Américo Fischmann e Renato de Figueiredo Jardim. Ausente a

representante discente, Gabriela Soares Schmidt. PARTE I - EXPEDIENTE.

Havendo número legal, o Prof. Dante declara abertos os trabalhos e esclarece que

esta reuniäo extraordinária da COP foi convocada em decorrência da necessidade

de analisar os destaques ao documento da proposta das Diretrizes Orçamentárias

da USP para2018 levantados na última reunião do Conselho Universitário. lnforma,

ainda, que o Prof. Adalberto está em viagem para o exterior, por isso está

presidindo a Comissão na qualidade de Vice-Presidente em exercício.

Prosseguindo, diz que foram encaminhados aos membros da Comissão dois

documentos, um contendo suas anotações de todas as colocações levantadas na

reunião do Co e o outro preparado pela Secretaria Geral contendo os destaques

apresentados. Após ampla discussão, a COP aprova o documento que contém as

decisões da Comissão, o qual passa a integrar esta Ata como Anexo l. Nada mais

havendo a tratar, o Vice- Presidente em exercício da Comissão dá por encerrada a

nião, às 16h45. Do que, para constar, êu,

'\)C- Sra. 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

assinada. São Paulo,23 de novembro de 2017.



ANEXO I

Propostas de Destaques nas Diretrizes Orçamentárias
(COP de 23.tI.20L7)

Parecer da COP

Favorável à manutenção do texto original, dado que é invíável,
tendo em vista os Parâmetros de Sustentabilidade financeira.

Favorável à manutenção do texto original

Conselheiros
Cristiano Buoniconti
Camargo

Bruno Sperb Rocha

Marcelo Urbano
Ferreira

Marcos Nascimento
Magalhães

Elisabete de Santis
Braga da Graça
Saraiva

Mariana de Paula
Oliveira Ribeiro

Cristiano Buoniconti
Camargo

João Cyro André

Proposta de Destaque

Item 1: supressão ou revisão do item

Alterar a redação do item 2 para: "Dependendo
do comportamento da arrecadação do ICMS,
contratação de docentes e seruidores técnicos e
administrativos em número a ser apurado,
levando-se em conta a disponibilidade de
recursos para tanto.

Item 2: contratação de docentes apenas se
eliminado o défìcit orçamentário.
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Favorável à manutenção do texto origínal. O regime preferencial da
USP é o RDIDP e as contratações são para MS-3.

Favorável à manutenção do texto, tendo em vista que o que está
sendo proposto já foi contemplado nas Diretrizes Orçamentárias,
com as Unidades já tendo encaminhado as suas sugestões.

Favorável à manutenção do texto original.

Marcelo Urbano
Ferreira

Elisabete de Santis
Braga da Graça
Saraiva

Maria Arminda do N.
Arruda

Uriel Engel Piffer

Miguel Antonio Buzzar

João Cyro André

Alterar a redação do item 2para: "Dependendo
do comprometimento da arrecadação do ICMS e
de outros aportes de recursos, contratação de
150 novos docentes e servidores técnicos e
administrativos, em priorização do quadro
funcional do Hospital Universitário."

Proposta: em função da arrecadação do ICMS
ou outra fonte, contratar novos professores e
funcionários.

Item 2: definir qual a modalidade de
contratação docente.

ftem 2: definir no texto que o regime de
trabalho dos 150 novos docentes que serão
contratados seia o RDIDP.

Alterar a redação do item 3 para: "Excetuando-
se as unidades, órgãos e institutos, com menos
de 10 anos, que necessitam e deverão perceber
um aumento real de seus custeios e

investimentos destinados a complementação e
manutenção de suas instalações, infraestrutura
e equipamentos, proporcionalmente, ao pofte e
condições das unidades consolidadas."

Item 3: deverão ser iguais aos valores
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Favorável à manutenção do texto, uma vez que tal proposta
implica em alterar a Resolução no 7344120t7, que trata dos
Parâmetros de Sustentabilidade.

Contrária à inclusão, uma vez que implica em eliminar o défici! o
que não é possível neste momento.

Contrária, tendo em vista as restrições orçamentárias e Parâmetros
de Sustentabilidade.

Já há previsão na Proposta Orçamentária.

Contrária à inclusão. Memórias de cálculo serão apresentadas na
Proposta Orçamentária.

A COP se manifesta favoravelmente à redação proposta.

João Cyro André

João Cyro André

Bruno Sperb Rocha

Maria Arminda do N

Arruda

Paulo Inácio de Knegt
López de Prado

Paulo Inácio de Knegt
Lóoez de Prado

resultantes da 2a revisão orçamentária de 2017
e deverá levar em conta a evolução da
arrecadação do ICMS.

Item 6: proposta de planejamento plurianual
(que poderá sofrer alinhamentos anuais) e não
proposta de modelo provisório.

Outra proposta: despesas não vinculadas não
poderão ultrapassar receitas não vinculadas.

Proposta: inclusão de item estabelecendo a
abertura imediata de contratação de servidores
técnicos e administrativos e de docentes para
atender a demanda verificada em todos os
órgãos e Unidades, repondo, no mínimo, o
quadro do início de 2014.

Proposta: imediata abertura de contratações
para a reposição de servidores técnicos e

administrativos e docentes, particularmente em
relacão aos hospitais e centros de saúde.

Item 4(ou outro): prever qual pafte desse
orçamento está destinada especificamente às
políticas de inclusão social.

Alterar a redação do item 1.1. para: "A
dotação para Pessoal será atribuída com base
nos salários vigentes em setembro de 2017 e
nas projeções detalhadas nas memórias de
cálculo."

Alterar a redação do item 6 para: *A 
COP

deverá apresentar, ao Conselho Universitário, a
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Contrária à inclusão de novo item, tendo em vista os Parâmetros
de Sustentabilidade, e que o reajuste salarial é discutido
primeiramente pelo CRUESP.

Favorável à manutenção do texto, dado que o detalhamento das
despesas será feito no Orçamento. Separar Custeios e
Investimentos tiraria a flexibilidade das Unidades na aplicação de
seus recursos.

Contrária à inclusão do texto, tendo em vista que manter o mesmo
crescimento implicaria em redução do orçamento de Custeio e
Investimento das Unidades.

Sugere a inclusão de um item 7 nas Diretrizes Gerais: "Preencher
as vagas existentes na creche, em função do número de servidores
disponíveis."

Oswaldo Yoshimi
Tanaka

Lígia Toneto

Marcos Nascimento
Magalhães

Marcos Nascimento
Magalhães

proposta de modelo provisório do planejamento
plurianual, em atendimento ao Capítulo VII da
Resolucão 7344."

Proposta: acrescentar novo item (entre os
itens 2 e 3): "Dependendo do comportamento
da arrecadação do ICMS e dos ajustes
financeiros realizados em 2018, realizar o
reajuste salarial anual dos recursos humanos da
USP'.

Proposta para o item Outros Custeios e
Investimentos: Separar'Outros Custeios' de
'Investimentos'e que seja mais transparente a
alocação disso entre os qastos.

Proposta de inclusão do texto: "Pessoal e
custeio devem ter o mesmo crescimento
nominal no orçamento de 20t8.'

Proposta: preenchimento de todas as vagas
ociosas das creches.


