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Ata da Reunião Ordináría da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos

vinte e seis dias de junho de dois mil e quatorze, às th, reúne-se, na Sala de

reuniões da SG, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do

Prof. Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa, e com a presença dos seguintes

Senhores Conselheiros: Professores Doutores Sigismundo Bialoskorski Neto,

Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, Frederico Pereira Brandini, Gerson

Aparecido Yukio Tomanari e Laerte Sodré Júnior. Compareceram como

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

Geral, o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do Departamento de Finanças e os

Senhores Daniel de Souza Coelho e Alberto Teixeíra Protti, Assistentes Técnicos

de Direção. Presente também, o Prof. Dr. lgnacio Maria Poveda Velasco,

Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE - Havendo número legal, o Suplente

da Presidência, Prof. Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa, declara aberta a

sessäo. A seguir, o Prof. Geraldo esclarece que está presidindo a sessão, uma

vez que o Prof. Sigismundo está em Ribeiräo Preto participando por meio de

videoconferência, o mesmo acontece com o Prof. Rudinei. Ninguém mais

desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE ll - ORDEM DO DIA - Em

discussão: PARA C|ÊNCIA - I - Processo 2014.1.371.52.7 - PUSP-SC - Solicita

revisão nos valores distribuídos na dotação do Grupo Orçamentário 52008-

Restaurante e liberação de R$ 700.049,84 para recompor o orçamento do

Restaurante Universitário do Campus USP de Säo Carlos. Manifestação do DF:

observa que a abertura do orçamento referente ao restaurante de São Carlos foi

feita com recursos a menor e que o equívoco foi identificado e as correções foram

realizadas. lnforma à COP que essa diferença e outras nos demais restaurantes

foram alocadas de equivocada em um grupo orçamentário que deveria ter sido

desativado. Assim, a correção näo implicará alteraçäo no teor da proposta

aprovada pelo Co. Após esclarecimentos prestados pelo Sr. Daniel, a GOP toma

ciência dos autos.2 - Processo 2014.1.9747.1.5 - COP - Detalhamento da

execução orçamentária nos quatro primeiros meses de 2014, encaminhado pelo

Coordenador de Administração Geral, a pedido da COP, que passa a ser parte

integrante desta Ata como Anexo l. Com a palavra, o Sr. Daniel esclarece que no

período em tela o repasse do Governo do Estado foi de 31,33o/o do orçamento

previsto, ao passo que as despesas de pessoal corresponderam a 33,53% e as

despesas com Outros Custeios e lnvestimentos (OCl) foram de 52%. Ainda que a

folha tenha se comportado em linha com a previsäo orçamentária, os repasses
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ficaram abaixo da proporção de 113 da previsão orçamentária e as despesas com

OCI ficaram bem acima. No que se refere ao repasse, o resultado verificado é

consistente com o padräo de sazonalidade do ICMS. O comportamento da

despesa de OCI foi resultado de uma forte inércia da despesa com o peso de

restos a pagar. Em comparação com igual período de 2013 e, considerando

apenas as despesas do exercício, as despesas foram 19,75o/o menor. Contudo,

ao somar os restos a pagar, o resultado é um crescimento da despesa de

17,83o/o. Prosseguindo, o Sr. Daniel afirma que a CODAGE está tomando

iniciativas de contenção das despesas centralizadas (contratos de limpeza,

vigilância, locação de veículos) e revendo grandes compras que estavam em

curso. Esclarece, ainda, que muitas dessas medidas só surtiräo efeito nos

próximos meses por questões contratuais e administrativas. A seguir, o Sr. Peter

esclarece que a inércia é maior nesses casos. Há uma redução ainda marginal,

mas a tendência é que no segundo semestre a redução seja mais significativa,

apesar da questão do reequilíbrio financeiro. Com a palavra, o Prof. Rudinei

sugere que essas informaçöes serão anexadas ao boletim da CODAGE que está

sendo divulgado mensalmente. Na oportunidade, o Prof. Gerson indaga se a

inércia é que tem feito a despesa da USP aumentar, apesar da sensação no dia-

a-dia ser de restriçäo. A seguir, o Sr. Peter diz que a principal inércia está no

grupo de pessoal, uma vez que a segunda movimentação da carreira dos

servidores ainda está sendo implantada. O Prof. Rudinei informa que,

possivelmente, até o começo do segundo semestre, esteja concluída. Com a

palavra, o Prof. Gerson sugere que o boletim da CODAGE dê destaque à

informaçäo da evolução dos quatro primeiros meses, ficando em segundo plano a

comparação com 2013. Prosseguindo, o Sr. Peter diz que existem outras inércias,

por exemplo, energia elétrica, água, luz e telecomunicações, a tendência é que

esses gastos continuem elevados. Com a palavra o Prof. Laerte diz que há

necessidade de uma maior conscienlização da comunidade. O Sr. Peter diz que

os responsáveis pelos Programas PURE e PURA poderiam implantar uma

campanha a ser divulgada à comunidade universitária visando ações de

economia de energia e o uso racional da água. O Prof. Geraldo diz que se trata

de uma questão de mudar a cultura, a Superintendência de Gestão Ambiental em

conjunto com a SEF está trabalhando nisso. A seguir, o Prof. Laerte diz que o

sistema de informações financeiras, distribuído nas reuniões do Conselho

Universitário, deveria ser acompanhado de um texto explicativo, tendo em vista
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que esse aspecto mais qualitativo é difícil de ser apreendido. Concluindo a

discussão, passa-se à REVISÃo DAs DIRETRIZES oRÇAMENTÁRIAS. Com a

palavra, o Sr. Daniel explica que o documento contempla as contribuições

apresentadas pelos Professores Sigismundo e Rudinei. A seguir, o Prof.

Sigismundo esclarece que, como metodologia para elaboração da proposta de

Diretrizes Orçamentárias, a Comissão poderá optar por um dos três conceitos a

seguir: 1) manter o orçamento de 2014;2) aumentar linearmente pela metade do

crescimento do Estado ou corrigindo pela inflação; 3) criar um fundo com o nome

"Provisäo para ações especiais de ensino" que seria 50% do orçamento do

Estado ou do crescimento do PlB. Esse fundo seria alocado e utilizado para

ajustar o orçamento, de acordo com critérios da Reitoria, para as Unidades novas,

Unidades com problemas particulares ou aquelas que tenham algum tipo de

projeto ou, eventualmente, por exemplo, paz Unidades que apresentarem

problemas orçamentários neste exercício por algum tipo de distorção passada na

distribuiçäo. Com a palavra, o Prof. Rudinei propõe que, neste primeiro ano, seja

utilizado o orçamento de 2014, devendo deixar uma margem do crescimento do

orçamento para ajustar a expansão que ocorreu ao longo deste ano, algumas

Unidades estão com implantação de cursos, outras com o aumento do número

alunos, essas Unidades têm um crescimento maior do que as demais. A COP

poderá decidir qual o percentual a ser alocado, o excedente da inflação ou a

metade do orçamento. Após ampla discussão, o Prof. Geraldo diz que o

importante é concluir a filosofia das Diretrizes e, posteriormente, fazer uma

discussão mais detalhada. Prosseguindo, diz que, dos três conceitos

apresentados, o mais conveniente seria o orçamento de 2014 corrigido pela

inflação, fazendo uma reserva para que as distorçÕes possam ser corrigidas. O

Prof. Sigismundo diz que esse conceito seria o ideal. Após ampla discussão, o

texto final das Diretrizes Orçamentárias a ser submetido ao Magnífico Reitor

passa a ser parte integrante desta Ata como Anexo ll. Com a palavra, o Sr.

Alberto apresenta proposta de novo conjunto de informações financeiras a ser

divulgado nas reuniões do Conselho Universitário, indagando se o formato está

adequado. Com relação à tabela Xll, afirma que tem vários grupos orçamentários

e várias finalidades, o acompanhamento da execução orçamentária é bastante

complicado. Diz, ainda, que essa tabela mostra um histórico do passado que não

existe mais. Nesta oportunidade, o Prof. Laerte diz que a simplificação das

tabelas poderá ser proposta pela CODAGE, com o que todos concordam. Com a
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palavra, o Prof. Sigismundo diz que é importante que o documento das Diretrizes

Orçamentárias seja divulgado o mais rápido possível, havendo necessidade de se

agendar uma reunião com o Reitor para apresentação do referido documento.

Prosseguindo, o Prof. Sigismundo comenta que, além da das Diretrizes, a

Comissão poderá discutir com o Reitor o processo referente à regularização da

área ocupada pelo lnstituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, bem

como o processo que trata do enquadramento dos Educadores e Técnicos de

Apoio Educativo em exercício nas funções de magistério na Escola de Aplicação

da Faculdade de Educação e nas Unidades de Educaçäo lnfantil, no âmbito da

Universidade de São Paulo. A seguir, o Prof. Geraldo informa que a ADUSP, por

meio do ofício 018114, está convidando os membros da COP para um debate

sobre a situação orçamentária e as posições da Comissão acerca do assunto,

tanto as relativas à última gestão quanto à atual. Continuando, o Prof. Geraldo diz

que a COP é uma Comissão Permanente do Conselho Universitário, portanto näo

é competência da Comissão participar desse debate sem a anuência do Co.

Após discussão, a Comissão decide incluir o referido convite nos itens a serem

discutidos com o Magnífico Reitor. Nesse sentido, o Prof. Geraldo entrará em

contato com a Chefia de Gabinete para agendar uma reunião da Comissäo com o

Magnífico Reitor, a fim de tratar dos assuntos acima referidos. Com a palavra, o

Prof. Sigismundo comenta que esteve no lnstituto de Ciências Biomédicas, a

convite da diretoria, para expor sua posição com relaçäo a atual situação

orçamentária da Universidade. Ato contínuo, o Prof. Geraldo solicita, a pedido do

Sr. Peter, a inclusão na pauta dos autos a seguir discriminados: PARA

DISCUSSAO - 1- Protocolado 2013.5.1524.1.3 - USP- P roposta de alteraçäo

da Portaria GR 656112014 que dispõe sobre delegaçäo de competência

Justificativa do Diretor do DF considerando que os atos previstos nas alíneas "a"

e "d" do inciso ll são executados por meio de transações automatizadas em

sistema computacional, há necessidade de inclusão de um parágrafo no qual os

Dirigentes possam delegar aos assistentes financeiros e administrativos (ou

equivalentes) tal competência. Com a palavra, o Prof. Geraldo esclarece que

emitiu o parecer referente à minuta de Portaria que dispõe sobre delegação de

competência. Existia uma incoerência, que não foi aprovada pela COP, em que o

Reitor delegava competência ao assistente administrativo ou financeiro e,

simultaneamente, ao dirigente. Nessa alteração o dirigente delegará competência

ao assistente administrativo ou financeiro. A COP, considerando a justificativa
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apresentada pelo Diretor do Departamento de Finanças, manifesta-se favorável à

inclusão de um parágrafo no inciso ll do artigo 1o da Portaria GR no 656112014,

conforme proposto, a saber: "$ 3o-A - A competência prevista nas alíneas a e d do

incíso ll poderá ser delegada aos assistentes financeiros e administrativos (ou

equivalentes) pelos dirigentes mencionados no caput do artigo 1o'. A seguir, o

Prof. Sigismundo informa que existe um Grupo de Trabalho, do qual faz parte,

criado pelo Magnifico Reitor com a incumbência de elaborar proposta de criação

da Controladoria da Universidade de São Paulo. Diz que um dos membros da

Comissão, Prof. Dr. Alberto Borges Matias, Vice-Diretor da FEARP, convidou o

Prof. Vahan, como responsável pela área administrativa da USP, para conhecer o

sistema de gestão do Banco do Brasil em Brasília, inclusive a área de

Controladoria. Prosseguindo, o Prof. Sigismundo informa que esse convite é

extensivo aos membros da COP, bem como ao Prof. Rudinei e aos Senhores

Alberto, Daniel e Peter. A data será agendada pelo Prof. Alberto e,

posteriormente, divulgada. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá

por encerrada a reunião, às 12h25. Do que, para constar, êu,

.\-*^-Gçn.)ì:-<:S 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, 26 de junho de 2014.
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ANEXO I
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São Paulo, 23 de maio de2014.

Prezado Presidente da COP

Anexamos duas tabelas que detalham a execução orçamentária da Universidade nos quatro primeiros

nleses de 2014. No período em tela o repasse clo governo do estado f'oi de i 1,33% do previsto no orço,n.n,o uo

passo que as despesas de pessoal corresponderam a 33,53% e as despesas conl Outros CLrsteios e Investimentos

(OCl) foram de 52o/o.

Assim, ainda que a fblha tenha se comportado er¡ linha com a previsào orçamentária, os repasses

ficaram abaixo da proporçào de l,'3 da previsão orçamentária e as despesas com OCI fìcaram bem acima. No que

se refère ao repasse. o resultado verificado é consistente com o padrão de sazonalidade do ICMS, fato que pode

sel ilustrado pelos gráficos anexos.

O comportamento da despesa de OCt foi resultado de uma forte inércia da despesa com o peso de restos

a pagar. Em comparaçào a igual período de 20 I 3 e considerando apenas as despesas do exercício. a despesas f'oi

-19.15o/o nlenor. Contudo, ao somar restos a pagar o resultado é um crescimento da despesa de 17,88%.

A CODACE está tomando iniciativas de contenção das despesas centralizadas (contratos de limpeza,

vigilância. locação de veículos e revendo grandes compras que estavam em culso). Porém, muitas dessas

meclidas só surtirão etèito nos próxirnos meses por questões contratuais e administrativas. Também aneKamos

planilhas com as estimativas de reduçÕes previstas.

A COP

I
Daniel cle Souza Coe lho
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Sazonalidade do ICMS (2010-2013)
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EVOLUçAO DAS RECETTAS E DESPESAS DA USP - 2014
(VALORES EIVI R$ MIL)

L RECEITA:REPASSE ESTADO
t- tcMs

I 1 Prevrsão do Mês ('l )
I 2 - DrferenÇas de Arrecadaçäo (21

I 3 - Programa Espectal de Parcelamento (PEP)

il.-LEl

339.260
337.351
353 708

18 246
1 889
1.909

374.356
372.447
365 764

4 644
2 039
1.909

371.777
369.869
383 626
-1 5 619

1 861

NOV ÐEZ TOTAL

1.439.947
1.432.311
1 481 557

-57 142

FEV MAR ABR MAI JUN JUL

354.554
352.645
378 459
-27 921

2 107

1.909

0
0
0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

7

7

Atrvo
lnat¡vo / SPPREV

Outras folhas (5)

Precatónos
Totål

293 762
226 378
67 385
83 996

121
377.880
72.917

450.797

283 878
2'16 681
67 198
50 619

619
335.1 16
67.?57

402.374

294 534
226 762
67 772
39 195

237
333.967

86.734
420.701

2SA 137
230.579
67 558
51 057

279
349.473

74.748

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

224 A68
1 256

1.396.436
301.656

1.698-092

ll.
1 170 311

269 91

900
mesll,¡ -Pessoal

(4)

ll.i¡ -Outros Custeios e Cap¡tal(OCCI
II.i¡¡. TOTAL GERAL

0
0

0
0

0
0

0
0

0
029 584 00013" Salário (61

FUNDOS DE
100.259
100.259

22.840
22 840

22.840
22 840

24.995
24 995

-121.238
-12',t.238

-85.954
-207.',192

-69.184
-276.377

-82.027
-358.404

0
-358.404

00
-358.404 -358.404tv.ii - sALDo

00000
lcfr¡ls - OESPÊSAS

rv.i - sALDo MÊs: (ll-(ll.¡iil-(lll)

(1)CorrespondenteaSO2g5'/odaprevrsåodearfeædaçãodo|CMSparaomés cujovalorforestimadoapartrrdasrnformaçoesdrsponrbr|zadaspela Secrataia da Fâzenda de Sâo Pau¡o SEFAZ-SP

(2) lnctuem os repasses deærrenles de drferenças entre a prevrsão rnrcral e a eiehva afrecadacåo do ICMS

-Orlerença entre Valor Prevrsto e o Valor Provrsólro de Arrecadação do mès añteflor

-Dtferenças entre o Valor Provtsólo e o Valor Oefrnrhvo contabrlrzado pelo Estado O alusle ê repassado no mes da publrcação em Ðrarro Of¡crâl do Estado

(3) Cota-pane da USP do Repâsse da Let Kandrr ao Estado

(4) As despesas efettvamente pagås no ano envolvem festos a pagar do orçamenlo do ano anteflor e pagamentos cobertos com o orçamento do presenle exefc¡cro

(5) Referem-se as folhas de lêflas folhas avulsas 130 Salár¡o PASEP vâle e auxrho âllmentaçáo

(6) Reserva mensal lertâ pâfa vraÞrhzar o pagamento do 13o saláflo Para seu cálculo consrderâ-se lrès componentes

1-) 1t12 do valot da fotha de pãgamenlo do mes 2-) No caso de aumento sålafral correçåo do volume de recursos Já reservados nos meses anterrores

3-) Desconto do valor já antec¡pado nas folhas de férlas

Fonte Codage



Execução mentária por exercício
Realizado 2014 (jan-abr)Realizado 2013 {jan-abr) 20L4/2013

No exercícioNo Exercício Restos a Paqar

Total Realizado

2014
20t4120t3

Total
lotal Realizado

20L3Alínea No Exercício Restos a Pagar
1,42.464.893

266.t54.847

s8,40

3,68

-80,69

-7,37
5.467.954

1.29.055.044

136.996.939

r.37.099.802
89.938.085

256.70t.978
Capita I

Custeio

28.3r2.728
139.326.097

61.625.3s7

1L7.375.881
L7,88 -t9,75134.s22.998 274.O96.74L 408.619.739346.640.062fotal Geral 167.638.824 179.001.238
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CONTRAÏOS

Por ordem do Prof. José Robeno Drugowlch de tel¡c¡o.

no ato da prorrogação dever¡ð 5er reduzido o número

de mini-modens em ulilização, passando neste contrato

de 150 para 108

Trala-se de Contrato firmado entre a Prodesp e a

Telefonrca, sendo a USP partic¡pante. O contrato em

questão entrou em vrtor em 0l/03/20i.4, subst¡tuindo o

contfato PRO.00.5943, tendo obtido economia em

relâção ao contrato anter¡of, com fedução direta dos

valores e diminuição do número de links.

Na ocas¡ão da prorrogação do Contrato - Março/2014,

os valores foram renegociados, e por liberal¡dade da

empresa, os preços não foram realustados conforme
prevrsão contratual. Asslm, o valor estimado

global/mensal rnformado, contempla o reaiuste previsto

mas que no entanto não foi apl¡cado.

Por ordem do Prof. José Robeno Drugowich de Felic¡o,

no ato da prorrogação deveria ser leduzido o número

de mintsmodens em utilização, passando neste contrato

de 225 Para 151.

Maio/2014 - Definição dos veiculos a serem supr¡m¡dos

do aluste em 20/5, após tratatlvas com

Unidades/ÓrBãos interessadas

Junho/14- lmplementação do aditamento de redução

{ 
i) A redução da trota acarretará uma evenlual redução

do consumo de combustíve¡s.

33%

28%

22%

gvo

Rs 8.44L,73

R5

3.150,18RS

1.893,92R5

Rs 106.5r.5,06

107,69R5

6.763,æRS

Rs 38.486,60

Rs 9.578,25

Rs r".273.086,56

2.883,32RS

81.163,70Rs

Rs 2.309.196,00

34 599,89RS

Rs 114.939,00

19.096.298,40

60 MESES

12 MESES, A

contaf de

28l03l2OL4

t2 MÉSÉS, a

contar de

22lUl2Ot4

12 MÊS85. a

contar de

16103/2OL4

15 MEsES, A

contar de

06lL7l2OL3

TETEFONICA

TELEIONICA POR

INTERMÉDIO DO

CONTRATO COM A

PRODESP

BRASFIITER

TEI.EFONICA

I-M TRANSPORTES

PRO.00.6563

06/2011-Sfr

08/20L0-sTl

20/20r r RUSP

43/2012-RU5P

Prestação de Serviços de comunicação de

voz, de acesso à intelnet e de trânsito
¡nternet

Prestação de servrço móvel pessoal (5MP)

por canal de transmissão de dados com

dcesso rnternet pela rede celulaf (mlnl-

modens)

Prestação de serviço móvel pessoal (5MP)

por canãl de transmiSsão de dados com

acesso internet Pela rede celular

(minimodens)

PRES'TAçÃO DE SERVIçOS DI fRANSPORÏE

MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEiCUIOS

PRËSTAçÂO DE SERVIÇ()5 IOCAÇÁO DÊ.

PURIFICADORES DT AGUA

TOTAL MÊN5AI - CONTRATOS

2010.1.183.84.0

2013. r.31944.1.3

2010.1.308.82. r

2010.1.656.84.6

L2.1..7r.66.1.3
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lrl lAiolilo )l Nl){J(/\oi)l (,4\lo\ l{ì llorìrA/tJt4

Conrratação nào aprovada

Contratação não aprovada

Contratação não aprovada.

Contratacão não aorovada.

Contratação não aprovada.

Contrdtação não èprovada.

Conlralação não aprovada.

Contratação não aprovada.

Contratação não aprovada

Contratãção não aprovada

Contratacão não aprovada.

Contratacão não aorovada.

Contratacão não aprovada.

Contratação não aprovada.

Contratação näo aprovada

Contrataçâo não âprovada.

Proposta a Revogação da Lrcitação, conforme
publ¡cãção ÐQE de 74/5/20L4, prazo de recurso vence

eñ 21/05/20L4

Proposta a Revogação da L¡citação, conforme
publicação DOE de 09/05/2014. Processo remetrdo para

Revogação em 20/5, apos prazo recursal

Não apl¡cável

Não aolicável

Não aplicável

Não âpl¡cável

Nâo aplìcavel

Não apIcável

Não ¿plrcavel

Não aplicável

Não ao¡rcável

Não aplrcável

Não aphcável

Não aplrcável

Não apIcável

Não aphcável

Não aplrcável

Nâo aphcável

Não aphcável

Rs 11.283.333,33

23 800,00RS

4.134,9QRS

Rs l 293.689.00

29.180,3 1RS

867 153,08Rs

4s.000,00R5

s.000.00R5

5.000,00Rs

20.000.00RS

46.000,00RS

s.686.00RS

r4 386,98RS

84.4!7,32RS

R5 55.859 03r,94

R5 2 058 776,86

100.000,00Rs

R5 3.102.503,49

Rs r35.400.000,00

PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCETA ÚNICA

PARCETA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA UNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA UNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA

PARCETA ÚNICA

r2 MÊSÊS

120 DtAS

60 MESES

JEREMY WÊST /
CRISIOPHER

MONK

MARCUS BONNA

HAMMING

MIYAZAWA

ro6

8ÊRNHARD KRESSE

LP, GIBRALTAR E

BOOMWHACKERS

TUTHIER MAREN

GEHRTS

REMO

ALFRÉD HOMBERG

WINGER

ABEL VARGAS

MUSSER T LUDWIG

coNS0Rcro
CONTRET LUMINAR

REPUME

VARIAS

OPERADORAS

INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE

PR NN/2014

INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADÊ

I NEXIGI BILI DADE

INEXIGIBILIDADE

INEXIGJBILIDADE

INEXIGIBILIDADE

INÊXIGIBILIDADE

INÊXIGIBITIDADE

INEXIGIBILIDADÊ

INEXIGIBILIDADE

cN 01/2013-PUSP-B

CHAMAMENTO

PÚBLICO

PR NN/2014

PR NN/2014

Regrstro de Preços para Fornecrmento de

Êqurparnenros e Softwares de Rede Sem Fro

lrìdoor e Outdoor, Servrço: de lnstalação

Confrguraçdo, Srle Survey e Trerrìdmerìlo,

necessänos para o "5ISTEMA DL

coMUNtCAÇAO Wr,il rNTtIGENt'Ê PARA OS

CAMPI ! UNIDADES DA USP INDOOR t
OU TDOOR

Êornecrnrerìto, [ìstâlação e operd(áo [rrt¡¿l

assrstrda de tgurp¿nreûtos de Proleçao li'tsrldl

e eûì Pelrcula dc I rlnìet, e r espectrvo srstcma

dc sononzd(ão, pard o Audrtoilo da

tsrblrotccd l} asrlran¿l MrndIn/USP

clavrcórdro

Drun. curca e peles

Prano e celestâ

Banco de piano

Mobrl¡afl os, eslruturas, carr¡nhos e

eQur0amentos muSicats

Esprneta

Cornetto e acessólro para cornetlo

Acessórro para trompete e para trompa hsa

Flãutim

Flauta

Percussão

Vrolão romântico

Percussão

V¡brafones

FORNECIMENTO E IMPLANTAçÃO DO NOVO

SISTEMA DÊ ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO

CAMPUS BAURU

CREÞENCIAMENfO DE EMPRESAS

ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS (PLANO

DE SAÚDÊ)

13 1.2992 1 J

13.1.138t1.1.5

13r1400r2

13 1.28652 r 5

1312300714

13.r.2999 1 8

11.1 2995.1.2

13 r.2989. r 2

13.1 11684.1.6

13.1. 13598.1.0

14. r..39. r..8

13.1.2996. L.9

]4.1.38. I 1

r.3.1.29064.1.0

14.r,35 r 2

REQ COMPRA

424417/2OrJ

13. r.8825. r.1

r3.1.11518.1.9
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Demanda onunda de drversas Untdades e da

Admrnrstração Supenor, com o obletrvo de mtnimtzar

ocorrèncras de morosrdade na liberação dos ve¡culos da

frota nas praças de Pedágro. Processo devolvido ao

submetrdo à Adminrstração Superror, com proposta de

cancelamento.

A PRCEU, unrdade interessada, nìanrfestou pelo

cancelamento da compfa

Apesar da licitação rnrcral ter tràcassado, não houve

sol¡crtação para plovrdèncras de nova ltcttação.

Contratação para atender a Escola USP, obJet¡vando

suprrr necessrdades de ðl'mentação em cursos e

trernamentos por ela mtntstfado. Ata vl8enle mas sem

demandas do rntefessado.

Processo contemplãva a aqurslção de equlpamentos de

monûoramento para o pfédto da Rettolla, campuS da

caprtal entre outras. Processo com Lu¡s Morelra/DTl,
para anallsar necesstdade da aquisição.

Aline do DA está fazendo levantamento de gastos pelos

órgãos para revrsão do valot a ser reservado. A prtnciplo

o DF drsponibilrzou recursos de no máxrmo RS 1.300 m¡l

para presente conlratação, anteltormenle estimada em

Rs2.604.6r0.97

Ðemanda onunda da PRP, com o objetrvo de suprrr

necessrdades com a realtzação de eventos de ¡nleresse

dos NAPs. Processo devolvrdo ao requtsttante para rever

a necessrdade da aqutstção

contratãçåo de empresa para prestação de servrços de

elaboração de rdentrdade vrsual do lnstrtuto. O IEA

manrfeslou !nviabrlidade da compra.

Êxclusão de diversos ¡tens de almoxar¡fado em vtrtude

das restnçöes orçamentánðs (posl-rt, cadernos com

indrce e sem, caderno de protocolo, entre outros).

(') Valor ln¡oal RS l1r 495,50 Valor da redução R$

44.591,4O= Valor final RS 66.898,ì0, em hotação.

Contratação de empresa para fornecrmento de l¡cença

de uso de anívirus. Solic¡tação cancelada a pedido do

Df r.

0,40RSR5 44.597,40

Não aplrcável

Não aplcável

9.386,35RS

Não apIcável

Não ¿pIcável

Não aphcável

Não aplrcavel

Não apl¡cavel

Näo aplcável

Não apIcável

Rs r 300.000,00

Rs r.800.000,00

58.000,00RS

563. 181,10Rs

34.500,00RS

Rs 242.OaL494,75

Rs 965.797,06

RS 280 036,94

Rs ¿4 ]19 297,68

44.597,40RS

Rs rt 15I.724,69

60 MESES

PARCELA ÚNICA

RP

RP

RP

PARCTTA UNICA

RP

Pregão

Pregão

Pregão

Pregão RP

Pregão

Pregão RP

Pregão RP

Pregão RP

PreBão

Pregão

Servrço de Cobrança Autoñát¡ca de lanfas
(Pedág'o)

Cobertura em pol¡carbonato (p¡râmrde) Favo

I7 -Colméias

Passagem Aérea

Éventos - PRP

Srstema de ldentrficação (institucronal IEA)

Alimentação Preparada DRH (São Carlos)

Câmeras de SeBurança

Anrr Vil(5 {[re¡d Mrcro)

Almentaçào Prepdråda DRH {SP)

Mateilars de tsclrtono

13.1.14944.1 9

1312607810

1.2.r 8103 r 5

t2712 17.4

L?.7 2446.r.7

L3 t.)1746 1 6

13..1 12105 1.0

13 1 12109.1 5

13.1.28658 1.3

14155281/"

SUB.TOTAI-
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2013 74.128.843 110.934.543 185.063.386

2014 57.022.787 72.47r.840 L29.494.027

2014 52.750.552 82.414.992 135.165.544

lim Vi lância SOMA o,//o

reduçào

30.03%

26.96%

EXECUTADO EM

PROPOSTA DE REDUÇÀ

REDUÇÀO REALIZA
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Introdução

Anualmente a Comissão de Orçamento e Patrimôn¡o elabora e submete ao Conselho

Universítário proposta de diretrizes para a aplicação dos recursos da USP no exercício seguinte.

As Diretrizes Orçamentárias têm como objetivo orientar a elaboração do Orçamento da USP e

devem refletír a política geral da Universidade, através da destinação de recursos a atividades

consideradas prioritárias para a realízação de seus fins estatutários, a modernização institucíonal, o

desenvolvimento de novas atividades e o fortalecimento de sua inserção na sociedade.

As Diretrizes Orçamentárias para 2015 serão compostas por um conjunto de orientações

visando a elaboração do Orçamento da USP para 2015 que será fundamentado em uma proposta de

Orçamento Plurianual para 5 anos, de forma a justificar as decisões orçamentárias do ano presente em

aspectos de médio prazo.

A elaboração do Orçamento da USP para 2015 será baseada na análise da execução do

orçamento vigente, nas informações e sugestões obtidas junto às Unidades de despesa da USP sobre as

suas necessidades específicas e nas contribuições dos membros do Conselho Universitário e dos órgãos

da Administração da Universídade.

2
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I. UÉTOUO DE TRABATHO

A fim de elaborar um documento que incorpore as sugestões apresentadas e aperfeiçoe o

processo, foram analisadas, inicialmente, as diretrízes orçamentárias aprovadas pelo Co em 2012 e sua

execução em 2013 e 2OL4, bem como a proposta de Orçamento Plurianual da Universidade de São

Paulo (Tabela 5).

Objetívando a efetiva participação de todos os interessados nas discussões para a elaboração da

Proposta Orçamentária da USP para 2015, a COP definiu e sugeriu as seguíntes etapas:

a. Envio das Diretrizes Orçamentarias para discussão nas unidades, institutos e órgãos

centrais, em agosto de20t4
b. Críação de Grupo de Trabalho, pela Reitoria, composto por diretores de unidades e

membros da COP para a elaboração de uma Proposta de índices comuns e específicos

por área de conhecimento, para a orientação da elaboração dos futuros orçamentos das

Unidades, Órgãos e lnstitutos.

c. Recebimento pela COP das contribuições das unidades, institutos e órgãos centrais e

aprovação das Diretrizes Orçamentárías pelo Co em outubro de 2014

d. Envio pela COP para as unidades, ínstitutos e órgãos centra¡s de relatório e indicação de

execução orçamentária de20L4 das unidades, institutos e órgãos centra¡s, em outubro

de2Ot4, e tabela modelo de proposta orçamentária a ser feita pelas unidades,

¡nst¡tutos e órgãos centrais para o ano de 2015 (ANEXO lll).

e. Elaboração nas unidades, institutos e órgãos centra¡s de proposta orçamentária para

2015 a ser discutida e aprovada nos colegiados (quando for o caso), recomendando-se a

forma participativa.

f. Encamínhamento das respectivas propostas de cada uma das unidades, institutos e

órgãos centrais para consolidação orçamentária na CODAGE em novembro de 2014.

g. Análises das médias gerais de orçamento das unidades, institutos e órgãos centrais, por

área de conhecimento e de acordo com o histórico de execução orçamentária de 2014.

h. Verificação de índices e adequação das médias de gastos das unidades, institutos e

órgãos centrais em função de casos especiais como as unidades novas ou em

crescimento.

i. Consolidação da proposta orçamentária USP pela COP e encaminhamento para

aprovação em Co em dezembro de 2014.

j. Revisão orçamentária em maio de 2015 e setembro de 2015 adequando a execução

orçamentária aos valores efetivos da Receita da USP, própria e do Tesouro do Estado.

3
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II. CENÁRIO ECONOIVTTCO

A proposta de Diretrizes Orçamentárias, assim como a distribuíção do Orçamento da USP dela

decorrente, tem como base o cenário adotado pelo Governo do Estado de São Paulo na elaboração do

seu Projeto de Lei Orçamentária para 2015, encaminhado à Assembleia Legislativa por meio da

Mensagem nIXXX/2OL4, de XX de XXXX de2074.

O Projeto de Lei ne XXX/2OL4, que trata da Proposta Or.çamentária do Estado de São Paulo para

o exercício de 2015, em análise pela Assembleia Legislativa, orça a Receita e fixa a Despesa do Estado

em RS XXXXX

A arrecadação do ICMS, principal fonte de Receíta do Estado, foi estimada em R$XXXX dos quais

RSxxxxx correspondem à parcela do Estado. Este tr¡buto representa X% da Receita Total do Estado e X%

da Receita Tributária estadual. A estimativa da Receita foi feita considerando-se os seguintes

parâmetros:

a)arrecadação efetivamente verificada até XXXX de 2014;

b)as séries históricas dos últimos 3 anos;

c)projeção da arrecadação até XXXXXX de20L4;

d)projeção de uma inflação anual de XYo em 2015; e

e)crescimento do PIB paulista deXo/o ao ano.

O artigo 4e da Lei ne 552 de 3O/Oa/2014 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO),

para o Estado de São Paulo no exercício de 2015, prevê que os valores dos orçamentos das

Universidades Estaduais serão fixados na Proposta Orçamentária do Estado para 2015 devendo as

liberações mensais dos recursos do Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% da

arrecadação do ICMS - Quota - Parte do Estado, no mês de referência.

O parágrafo 1s do artigo 4s da referida LDO determina que sejam acrescentados aos

supramencionados valores uma parcela correspondente a9,57Yo das Transferências Correntes da União

como compensação financeira ao Estado pela desoneração do ICMS das exportações, energia elétrica e

dos bens de ativos fixos nos termos da Lei Complementar ns 87 /96 ("Lei Kandir"). Para o ano de 2015, a

4



CAP - Diretrízes Orçamentórios 2075 - Ðocumento Prelîmínør de Discussão - lulho 2014

quota do Estado, desta transferêncía está prevista em RSXXxXX cabendo à USP a parcela de 5,0295 % ou

RSXXXXXX.

A LDO prevê, ainda, no parágrafo 2e do artigo 4e que "o Poder Executívo poderá dar

cont¡nuidade ao programa de expansão do ensino superior público em parceria com as Universidades

Estaduaís."

De acordo com a Proposta Orçamentária do Estado para o exercício de 2015, o Orçamento da

USP será de RSXXXXXXXX sendo:

.RSXXXXX de Transferêncías do Tesouro Estadual, incluindo a parcela referente à "Lei Kandi/';

. RSXXXXXX de Recursos Próprios; e

. RSXXXXXX de Recursos Vinculados Federais.

A análise das Tabelas incluídas no Anexo I permite comparaçöes entre os orçamentos iniciais

dos recursos do Tesouro do Estado alocados à USP de 2OL3 e 20L4, entre o inicial e uma estimat¡va do

realizado em 2O!4, bem como com a distribuição orçamentáría proposta para 2015. Há também nos

Anexos, planilha indicativa de orçamento plurianual até 2018.

O orçamento inicial da USP dos recursos do Tesouro do Estado alocados à USP para 2015 foi X%

superior ao inicial de20L4 como se verifica na Tabela 1e 2. Na tabela 1o orçamento é apresentado em

termos programáticos e na tabela 2 em termos da natureza da despesa. A alocação do orçamento in¡c¡al

e a previsão, da CODAGE, do realizado em 2014 são apresentadas na Tabela 3.

Analisando a Tabela 4, conclui-se que a dotação de RS XXX prevista no Projeto de Lei

Orçamentária estadual para 2015 é X% maior que a inicial de 2014 e fixa as seguintes metas

orçamentárias para 2015, em milhões de Reais:

a. Receita do tesouro esperada de RS XXXXX

b. Despesas com Pessoal RS XXXXXX

c. Despesa orçamentária corrente RS XXXXX

d. Despesa orçamentária corrente para as unidades Rs xxxxx

e. Reserva de ajuste do orçamento das unidades R$ XXXXXX

f. Déficit orçamentário - RS XXXXXX

g. Saldo das Reservas RS xxxxxx

5
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A tabela 5 procura estimar para o período de 5 anos a evolução das despesas e receitas.

Orçamento de 2015 será efetuado tendo-se como referência o Orçamento Plurianual detalhado na

tabela 5.

A parcela de RS XXXX, incluída na Proposta Orçamentária do Estado na rubrica "Recursos

Próprios", é uma estímativa do Governo do Estado do valor que a USP poderá receber, em 2015,

proveniente da prestação de serviços pelas diversas Unidades de Despesa, atendimento ao SUS,

Heranças Vacantes, doações, taxa administrativa de contratos, convênios, consultoría, assessoria e

cursos, aplicações financeiras, aluguéis e alienações.

Estes recursos, oriundos de fontes diversificadas de receita, são ¡nternalizados na USP, por meio

da Tesouraria Central, à medida que são recebidos e passam a integrar a dotação orçamentária da

Unídade ou Órgão responsável pela sua geração. Os recursos provenientes das taxas adm¡nistrativas de

convênios, contratos, consultoria, assessoria e de cursos são integrados ao Fundo Úníco de Promoção à

Pesquisa, à Educação, à Cultura e à Extensão Universitária da USP (FUPPECEU-USP), nos termos da

Resolução ne 5456/08. Os recursos advíndos das Heranças Vacantes são admínistrados pela Comissão de

Acompanhamento de Vendas de lmóveis de Heranças Vacantes e utilizados de acordo com a Lei

4264/84, que disciplína esta fonte de recursos.
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III. DIRETRIZES ORçAMENTARIAS

A elaboração do Orçamento de uma lnstituição pública visa a um só tempo transparência e

planejamento no uso dos recursos públicos. Nos diversos níveis da administração pública direta e

indireta verifica-se o empenho em tornar o Orçamento mais que um documento formal e burocrático,

mas aperfeiçoá-lo como base de um sistema de gestão.

As Díretrizes Orçamentárias devem ter como meta a preservação da missão da Universidade de

São Paulo, com a realização de seus objetivos estatutários de ensino, pesquísa e extensão, respeitando

seu passado, viabilizando seu presente e procurando assegurar o seu futuro.

Com base no cenário descrito no ltem ll e considerando a meta supramencionada, propõem-se,

nos itens gue seguem d¡retrizes para a elaboração da proposta de alocação dos recursos do Tesouro do

Estado a serem transferidos para a USP em 2015. As participaçöes relativas das Unidades e dos

elementos de despesa devem ser consideradas como metas e suas realizaçöes dependerão do cenário

econômico que víer a ocorrer.

Cabe destacar os seguintes procedimentos operacionais gerais que passarão a ser observados

A Dotação Básica e a Receita Própria farão parte de um único orçamento da unidade,

onde constarão os itens, Receita Própria Vinculada (situação em que a Receita Própria já

esta vinculada a uma particular despesa) e Previsão de Receita Própria (situação em que a

Receita Própria não tem a priorí uma destinação);

Os Recursos para "Outros Custeios e lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e lnstitutos,

serão mantidos nos mesmos valores do ano de 20L4.

Os ítens como Viagens Didáticas e Manutenção de Animais de Pesquisa serão

respectivamente transferidos para as Pró-reítorias de Graduação e de Pesquisa para

alocação em casos especiais, e se for o caso, ser incorporados nos orçamentos das

unidades para as atívidades correntes;

As despesas das unidades, institutos e órgãos centrais com serviços terceirizados,

veículos, e manutenção de veículos, centralizadas na Reitoria e que fazem uso dos

contratos centralizados, poderão ser ajustadas por propostas de cada uma das Unidades

entre diferentes finalidades, desde que se diminua ou se mantenha o total previsto para o

conjunto dessas despesas em cada unidade, instituto ou órgão central.
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RESERVAS E PROVTSÕ ES ORçAME NT¿IRIAS

No Orçamento da USP, respeitadas as disponibilidades orçamentárias, deverão ser previstos os

seguintes itens:

1. Reserva de Contingência

Esta reserva, adminístrada pela COP, é destinada à solução de problemas emergenciais e

situações não previstas na proposta orçamentária inicial.

2. FundodeReserva

A diferença entre a receíta e despesa orçadas implica na oscilação no Fundo de Reserva da

Universidade. O Fundo de Reserva visa ajustar as flutuações de Receitas da Universidade, em particular,

as decorrentes da arrecadação do ICMS, garantindo o pagamento da folha salarial em situações de

flutuação adversa. Eventuais excedentes de arrecadação, não previstos na dotação orçamentária inicial

da USP, serão alocados no Fundo de Reserva. Caso se verifique gue o Deficit autorizado excederá o

montante prevísto na proposta orçamentária, a COP deverá propor ao Co uma revisão da proposta

orçamentária. O uso do Fundo de Reserva para investimentos especiais deve ter a aprovação prévia do

Co. A previsão da Receita Financeira do Fundo de Reserva será parte integrante da Proposta Orçamento.
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IV. DOTAç^ÃO ORçAMENTÁRIA PARA A AIÍNEA "pESSOAL',

A dotação para Pessoal será atribuída com base nos salários vigentes em XXXXX de 2AL4,

considerando recursos para benefícios, crescimento vegetat¡vo, alterações na carreira de pessoal da USP

e participação no Sistema de Previdência Complementar (SP-PREV.COM)

A memória de cálculo da alínea Pessoal será parte integrante da proposta orçamentária será

elaborada com base na discriminação dos seguintes parâmetros:

a) Quadro de servidores

b) Contratações

c) SP-PREV.COM

d) Crescimento vegetativo

Com base nas condíções definídas pela situação econômica do País e do Estado, propöe-se a

alocação da parcela de RS XXXX dos recursos decorrentes das Transferências do Tesouro do Estado para

a USP em 2015 na alínea Pessoal e seus reflexos, o que corresponde a um acréscimo de XX% em relação

à dotação inícialdesta alínea em 2014.

Nos termos do Decreto Estadual ne 29.598 de 02/02/89 cabe ao CRUESP o estabelecimento da

política salarial do pessoaldocente, técnico e administrativo das Uníversidades Estaduais Paulistas. Para

o atendimento das decisões do CRUESP sobre a política salarialdas Uníversidades Estaduaís, bem como

das despesas ímprevistas de pessoal, inclui-se na alínea "Pessoal" o item "Reserva de Ajuste".
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v. AtocAçÃo Dos REcuRSos PARA 'ouTRos cusTElos E

INVESTIMENTOS'

Para que as Unidades e Órgãos da USP possam desenvolver suas atívidades, a COP propõe a

alocação, de RSXXXXX da dotação orçamentária da USP, na alínea "Outros Custeios e lnvestimentos",

que corresponde ao mesmo montante do orçamento de 2014.

Os recursos para "Outros Custeios e lnvestimentos" serão alocados por meío de dotações

específicas nos orçamentos de cada Unidade e dotações de caráter geral.

As alocaçöes específicas incluem a "Dotação Básica" complementada pelos Adicionais de

"Treinamento de Recursos Humanos", "Manutenção Predial", "Manutenção de Áreas Externas",

"Manutenção de Sistema Viário", "Equipamentos de Segurança", "Manutenção e Reposição de

Equipamentos de lnformática", "Serviços de Limpeza e de Vigilância" e "Despesas com Transporte e

Frota." Os recursos financeiros alocados nos "Adicionais" têm por objetivo complementar, de forma

parcial, o atendimento de necessidades da Unidade, mas indicando um montante mínimo de gasto em

áreas consideradas estratég¡cas. Desta forma, não se deve esperar gue as dotações "Adicionais"

substituam a "Dotação Básica" nas suas atribuições orçamentárias.

As dotações de caráter geral envolvem os "Projetos Especiais", as "Reservas Específicas" e as

"Atividades I ntegradas".

Os recursos destinados aos "Projetos Especiais" são alocados às Pró-reitorias e a Reitoria e

utilizados no desenvolvimento de atividades das suas respectivas áreas de atuação.

Nas "Reservas Específicas" são incluídas dotaçöes para o atendimento de solicitações específicas

das Unidades, que devem ser encaminhadas à COP com as respectivas justificativas e estimativa de

custos. Nesta rubrica são alocados recursos para as seguintes finalidades: Seguro de Acidentes Pessoais;

Seguro de Veículos e Reposíção de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de lnformática

Portáteis e de Audiovisual Sinistrados.

As "Atividades lntegradas" incluem recursos para: Avaliação lnstitucional, Assistência Médica e

Odontológíca, Material Bibliográfico e Serviços de Acesso à lnformação, lntercâmbio Científico

lnternacional, Obras, Biotérios, Programa lntegrado de Segurança, Computação Científíca e
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Administratíva, Reposição e Modernização do Parque de lnformát¡ca e de Rede, Restaurantes

Universitários, Creches, Serviços de Utilidade Pública, Taxas Municipais, Comunicação Social, Taxas

Federais e lnternacionais para a Proteção à Propriedade lntelectual e Escola Técnica e de Gestão da USP.

Respeitada a participação relativa proposta nos itens V e Vl, os recursos para "Outros Custeios e

lnvestimentos" serão alocados de acordo com as diretrizes propostas a seguir.

1. Unidades de Ensino e Pesquisa

As dotações específicas serão alocadas nos itens a seguir apresentados.

7.1-. Dotação Básíca

O objetivo da alínea Dotação Básíca é cobrir grande parte das despesas de custeio das Unidades

de Ensino e Pesquisa da USP e, portanto, viabilizar a operação dessas Unidades. Dessa forma, a

distribuição dos recursos parte da presunção de que o custeio de uma Unidade reflete a escala de

operação de suas atividades. Nesse sentido, no cálculo desta alínea utiliza-se dos mesmos valores

destinados para as unidades em2QL4.

Situações especiais e de crescimentos das unidades, como novos cursos, aumento no numero de

alunos, novos laboratórios, etc. serão compensadas com a "Reserva de Contingencia". Esses recursos

buscarão minimizar distorções entre as diversas Unidades e serão alocados à critério da Reitoria de

acordo com a disponibilidade orçamentária e mediante apresentação de projeto, analisados pela COP.

A Dotação Básica poderá ser subdividida, em sub-alíneas com recursos específicos para

manutenção de alguns setores, como são os casos do Hospital Veterinário da FMVZ, do navio e de

outras embarcaçöes do lO e do CeBiMar, do "posto avançado de pesquisas" do ICB em Monte Negro,

Rondônia, do Centro de Recursos Hídrícos e Ecologia Aplicada da EESC, da Escola de Aplicação da FE , do

Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) do Campus de São Carlos, do Observatório Abrahão de

Moraes (em Valinhos), da Estação Meteorológica (Parque do Estado) do IAG e da Orquestra de Câmara

(OCAM)da ECA.
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7.2. Adicíonais

1.2.7. Treínqmento de Recursos Humanos

O treinamento dos recursos humanos da USP é essencial para o bom desempenho da

Universidade e tradicionalmente são alocados às Unidades recursos orçamentários específicos para a

promoção de programas de treinamento e aperfeiçoamento de seus servidores técnicos e

administrativos, exceto cursos regulares de graduação ou pós-graduação.

A aplicação destes recursos abrange uma gama variada de áreas de treinamento, com destaque

para informática, redação técnica, treinamento para técnicos de laboratório e treinamento sobre

licitação e contratos.

A fim de ampliar e aprimorar os meíos de capacitação permanente para os servidores técnicos e

administrativos e para os docentes ocupantes de funções de gestão foí constituída a "Escola Técnica e

de Gestão da USP", cujos objetivos, organização e ações educacionais estão definidos na Resolução ne

6296 de 22 dejunho de2OI2.

Para atender aos objetivos supramencionados serão destinados recursos orçamentários para a

promoção de cursos de especialização, aperfeiçoamento e reciclagem para o treinamento profissional e

de gestão dos servidores da USP por meio de duas alíneas orçamentár¡as:

1)Treinamento: dotação específica para as Unidades de Ensino, lnstitutos Especializados,

Hospitais e Museus, que será distribuída de forma proporcional à participação relativa das Unidades no

total dos servidores técnicos e administrativos ativos dessas unidades.

2)Escola Técnica e de Gestão da USP: com dotação iguala metade do totaldestinado à alínea de

Treinamento.

7.2.2. Manutenção Predial

Dada a relevância e grandeza das despesas com a manutenção das edificações da Universidade,

e a ímportância de garantir um gasto mínimo de manutenção, serão alocados a cada Unidade recursos

proporcionaís à sua área construída e levando-se em consideração a idade dos prédios, o tipo de

construção, a intensidade de uso do edifício e a localização em áreas que demandam cuidados especiais.
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Esta dotação é vinculada e sua utilização é feita nos termos da Portaria GR-3.988 de26/05/08,

podendo a Unidade executar os serviços diretamente ou por intermédio da Prefeitura do Campus

(arcando a Unidade com os custos envolvidos) ou de terceiros. lncluem-se neste ¡tem as despesas

relacionadas com a adequação das edificações a pessoas portadoras de necessidades especiais, com a

manutenção preventiva de estruturas de concreto e com o controle de pragas (ratos, cupins, morcegos

etc.).

Visando preservar a qualídade da infraestrutura ínstalada, e para sua adequada manutenção,

deverão ser destinados recursos para Manutenção Predial na base de RS XX,00 por mt. Este valor deverá

ser ponderado por índices relacionados com a idade, o tipo de edifício e a sua intensidade de uso.

No cálculo desta dotação não serão consíderadas as áreas com residências, aquelas alugadas ou

de uso das Unidades, porém não pertencentes à USP, exceto os prédios do Centro Universitário María

Antonia e do MAC no lbirapuera. Não serão consideradas as áreas com util¡zações provisórias, cujos

edifícios definitivos se encontram em construção.

Para maior eficácia da manutenção, a Super¡ntendência do Espaço Físico da USP (SEF) deverá

prover a devida orientação técnica às Unidades.

Conforme proposta da Superintendência do Espaço Físíco (SEF) da USP e de algumas Unidades,

serão adotados os segu¡ntes fatores para ponderação:
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a)Para a idade do edifício

ldade peso

construção com menos de 5 anos:

construção com 5 anos ou mais e menos de 10 anos:

construção com 10 anos ou mais e menos de 15 anos:

construção com 15 anos ou mais e menos de 20 anos:

construção com 20 anos ou mais e menos de 25 anos:

construção com 25 anos ou mais e menos de 30 anos:

construção com 30 anos ou mais e menos de 35 anos:

construção com 35 anos ou mais e menos de 45 anos:

construção com 45 anos ou mais e menos de 55 anos:

construção com 55 anos ou mais e menos de 65 anos:

construção com 65 anos ou mais e menos de 75 anos:

construção com 75 anos ou mais e menos de 85 anos:

construção com 85 anos ou mais

1,00

1,05

1,10

1,15

L,20

L,25

1,30

L,4O

1,50

1,60

L,70

1,80

2,00

b) Para o tipo de edifício:

Tipo peso

laboratórios, biotérios, centros históricos e edifícios tombados pelo Patr¡mônio Histórico

salas de aula e bibliotecas:
salas para docentes:
demais dependências:

L,20
1,00
0,80
0,80

c) Edificação "tombada": Os casos especiais de manutenção e preservação de valor histórico de

edifícios "tombados" serão analisados especificamente pela Comíssão de Manutenção Predial.

7.2.3. Manutençäo de Ãreas Externas

Objetivando contribuir, parcialmente, com as Unidades na manutenção de áreas externas às

suas edificações, deverão ser alocados recursos, em alínea específica, no orçamento das Prefeituras dos

Campi, destinados à manutenção dessas áreas, sendo as Prefeituras as responsáveis pela manutenção

das áreas externas. Os recursos para esta alínea serão calculados com base em 20% da dotação
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destinada à Manutenção Predial e alocados proporcionalmente às áreas a serem mant¡das em cada

Cømpus. Em caráter excepcional a Prefeitura do Campus poderá transferir para a Unidade que desejar

assumir a manutenção de sua área externa, a parcela de recursos correspondente.

7,2.4. Manutenção de Sistema Víário

A fim de contribuír, parcialmente, com a manutenção dos sistemas viários dos Compi, deverão

ser alocados, nos orçamentos das Prefeíturas dos Campí, recursos específicos para este fim.

No Sistema Viário incluem-se vias pavimentadas, estacionamentos, iluminação pública, calçadas

e passeios para pedestres com atenção especial às questões que envolvem o atendimento da legislação

sobre acessibilidade e da norma técnica específica (NBR 9050/2004 da ABNT)'

Os recursos para este item serão calculados com base em 2O% da dotação destinada à

Manutenção Predial e dístribuídos proporcionalmente à área total pav¡mentada de cada Campus.

Os Compi e Sub-Compi de Lorena, USP-Leste, Araraquara, Cananéia, ltu, Piraju, Salesópolis,

Santos, São Sebastião, Ubatuba e Valínhos, gue não possuem Prefeituras serão atendidos pela

Prefeitura do Compus USP da Capital e os de Anhembi, Anhumas e ltatinga pela Prefeitura do Campus

USP "Luiz de Queiroz", que receberão os recursos específicos para este fim.

7.2.5. Equipamentos de Segurønça

Neste item serão alocados recursos destinados à aquisição e manutenção de equipamentos de

segurança pessoal, como luvas, botas e máscaras de proteção, extintores, dispositivos anti-roubos,

travas, bloqueadores de combustível, alarmes etc., para instalação em veículos oficiais da frota das

Unidades. Esta alínea deverá corresponder a LO% da dotação para Manutenção Predial. Para maior

eficiência no uso dos recursos, deve-se ampliar a articulação e integração entre as Unidades,

principalmente entre aquelas localizadas em um mesmo Campus.

1.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática

A política de descentralização e modernização tecnológica na área de informática, em

consonância com propostas formuladas pela STl, deverá ser apoiada pela alocação de recursos, nas

dotações das Unidades, em alíneas específicas para a manutenção e reposição de equipamentos,

inclusive da área de redes, bem como para manutenção e aquisição de softwares.
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Para a definição do montante global de recursos a serem alocados, será utilizado o valor dos

equípamentos patrimoniados na USP.

7.2.7. Serríços de Limpeza e deVigilâncía

A dotação para estas atividades será definida, para cada Unidade, com base na metragem das

áreas físicas envolvidas, nos turnos de uso das ¡nstalações físicas, no número de edificaçöes, na

disponibilidade orçamentária, na análise dos custos e na avaliação prévia, pelo Departamento de

Recursos Humanos da CODAGE, do quadro próprio de servidores da Unidade/Órgão que atuam nestas

áreas, e em seguida pela Comissão específica da CODAGE que avalia as solicitações de terceirização de

serviços.

7.2.8. Despesas com Transporte

As Unidades localizadas nos Campido interior têm gastos significativos devido à necessidade de

locomoção de seus representantes para part¡cipar de reuniões nos Colegiados e órgãos centrais. Para

compensar, parcíalmente, estas despesas será destinada uma dotação adicional, calculada pela CODAGE

com base no número estimado de viagens, distância do Campus a São Paulo, consumo e preço médio do

combustível.

Serão alocadas nessa alínea as despesas relativas a manutenção da frota de veículos da Unidade

num montante correspondente aXX% da Dotação Básica da Unidade.

2. Institutos Especializados e Museus

Os recursos para os lnst¡tutos Especializados e Museus serão alocados observando-se as

especificidades que caracterizam cada um deles e que os diferenciam entre si. Deverão ser atribuídos

recursos no item "Dotação Básica" complementado pelos Adicionais descritcs para as Unidades de

Ensino e Pesquisa no item 1.2.

3. Hospitais e Anexos

Os recursos para estes Órgãos serão atribuídos proporcionalmente aos custos dos atendimentos

e procedimentos de responsabilidade do respectivo Hospital ou Serviço e a participação nos recursos do

SUS.
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Neste grupo estarão incluídas as dotações destinadas à operação das seguintes Unídades:

Hospital Universitário (HU), Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), Serviço de

Verificação de Ób¡tos da Capital (SVOC) e Serviço de Verificação de Óbitos do lnterior (SVOI).

Os recursos para os Hospitaís e serviços anexos incluirão a Dotação Básica complementada

pelos Adicionais que forem pertinentes.

4. Orgãos Centrais de Apoio e Serviços

As dotações para "Outros Custeios e lnvestimentos" para as Unidades deste grupo serão

definidas considerando os planos apresentados, o acesso a recursos externos e a respectiva "Receita

lndustrial", sendo a alocação proporcional aos custos dos serviços prestados.

As Unidades deste grupo deverão receber recursos no item Dotação Básica complementado

pelos Adícionais que forem pertinentes, de acordo com a natureza do órgão.

Para fins orçamentários, estas Unidades serão agrupadas em "Órgãos Centrais de Apoio" e

"Órgãos Centraís de Servíço".

As dotações para os "Órgãos Centrais de Apoio" serão especificadas para Reitoria (incluindo GR,

GVR, Secretaria Geral, CODAGE, Agência USP de lnovação, Procuradoria Geral da USP, Agência USP de

Cooperação e CERT), Pró-reítorias e SCS.

Os recursos para os "Órgãos Centrais de Serviço" serão alocados especificamente para

Prefeituras dos Campi, SAS, CEPEUSP, EDUSP, SEF e SlBi. Neste grupo deverão ser incluídos órgãos

subordinados à Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária, tais como OSUSP, CORALUSP, TUSP,

CEUMA, Estação Ciência, CINUSP, Parque CienTec Museu de Ciências, Ruínas Engenho São Jorge dos

Erasmos, CPC e Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.

5. Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil

Com base nas diretrizes da Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Formação

Estudantil, ínstituída pela Portaria GR-3.749/2007, deverão ser destinados recursos para implementar o

Programa INCLUSP, envolvendo ações de apoio a alunos da Universidade para que possam manter-se

condignamente e concluir com êxito o curso escolhido e a sua formação. Serão incluídos recursos para

bolsas de apoio socioeconômico e formação, para moradias estudantis (construção, infraestrutura e
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manutenção), sistema de saúde e para restaurantes universitários, que deverão ser alocados em alíneas

específicas na SEF, SAS, Unidades e Prefeituras dos Campique gerenciarão as despesas. Além desses

itens haverá também a Reserva de Contingência da Comissão de Gestão da Política de Apoio à

Permanência e Formação Estudantíl com o objetivo de garantir demandas emergenciais.

6. Programa de Gestäo Ambiental

Este programa gerenciado pela Superíntendência de Gestão Ambiental tem por objetivo a

gestão ambiental integrada no Campus, por meio de programas, projetos e ações conjuntas e

compartilhadas, que visam à adequação do gerenciamento e ao ganho de escala com redução dos

custos, de modo a diminuír os impactos ambientais e consequentes efe¡tos à saúde. O programa será

desenvolvido observando a legislação ambiental, os aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais

e de saúde, de modo integrado.

7. Proietos Especiais

Serão alocados recursos para Projetos Especiais da Reitoria, esta dotação terá um valor fixo e é

destinada a execução de programas ou investimentos estratégicos não contemplados na proposta

orçamentária, a critério do Reitor da USP.

Deverão ser alocados recursos também, de acordo com a disponibilídade orçamentária, que

viabilizem a realização de projetos elaborados pelas Pró-reitorias visando preservar a missão da

Universidade, ampliar suas atívidades-fim e permitir o surgimento de iniciativas que promovam

atividades de ensino, pesquísa e extensão. As Unidades poderão encamínhar às Pró-reitorias propostas

de Projetos Especíais para inclusão no Programa das Pró-reitorias.

Trimestralmente, a Reitoria e as Pró-reitorias relatarão à COP a utilização dos recursos

destinados a este item.

8. Reservas Específicas

8.7. Seguro de Acidentes Pessoais

Esta reserva, gerenciada pela CODAGE, destina-se ao pagamento de indenizaçöes por morte,

invalidez permanente, despesas médicas e hospitalares, de acordo com as condições e os valores

estabelecidos na Portaria GR ng 572L/20L2.
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8.2. Seguro de Veículos

Esta reserva tem por objetivo atender às despesas com o sistema de "auto seguro" dos veículos

da USP e de terceiros, quando oriundos de acidentes de trânsito não dolosos, sendo adminístrada de

acordo com normas específicas aprovadas pela COP, que analisa, em conjunto com a COPAVO e a

Procuradoria Geralda USP, cada ocorrência.

8.3. Reposição de Equipamentos de Laboratórío, Equipamentos de InformátÍca

Portáteis e de Audiovisual Sinistrados

Esta Reserva, na forma de "auto seguro", visa atender às despesas com a reposição, extravios,

furtos ou roubos de equipamentos de laboratório, equipamentos de informática portáteis e audiovísual

sinistrados, de acordo com as normas vigentes e estabelec¡das na Portaría GR ne 4831 de7/LO/ZO1:O.

9. Atividades Integradas

Estas atívídades, de interesse das diversas Unídades da USP terão suas dotações gerencíadas de

forma agregada, visando maior eficiência e economia de escala.

De acordo com a disponibilidade orçamentária e os planos apresentados pelos órgãos

executores, serão alocados recursos para as seguintes atividades.

9.4. AvaliaçãoInstítucional

Para implementação das atividades da Comissão Permanente de Avaliação da USP deverão ser

alocados recursos, em alínea específica, no Orçamento da Universidade.

9.5. Assistência Médica e Odontológica

A assistência médica e odontológica aos alunos é parte da Política de Apoio à Permanência e

Formação Estudantil.

A dotação destinada aos servidores da USP, por meio das Unidades Básicas de Assistência à

Saúde (UBAS) e Prestadoras de Assistência Medica contratadas, além do HU (SP) e do HRAC (Bauru),

estes na qualidade de colaboradores, é gerenciada pela Superintendência de Saúde. Nesse item inclui-

se, também, o atendimento a casos de acidentes de trabalho.
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9.6. Materíal Biblíográfico e SeruÍços de Acesso à Informação

Esta atividade integrada é gerenciada pelo SlBi e deverá receber recursos para os seguintes

programas: a) Aquísição de livros e outros materiais não-periódicos; b) Assinatura de periódicos

científicos; c) Acesso on line a serviços de ínformação; d) Programa de Preservação e Conservação de

Materiais Bibliográficos; e) Manutenção do software de gerenciamento do Banco de Dados

Bibliográficos da USP (DEDALUS) e outros softwares do SlBi; f) Apoio às publicações científicas da USP; g)

capacitação de recursos humanos para as bibliotecas; h) projetos especiais; i) renovação do parque

computacional das bibliotecas da USP, e j) programas de expansão para atendimento de novos cursos e

ampliação de vagas em cursos já existentes.

9.7. Intercâmbio Científico Internacíonal

Esta atividade, coordenada pela Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e

lnternacional, de acordo com a disponibilidade orçamentária, receberá dotação que víabilize o

intercâmbio de atividades científicas entre membros da USP e de outras instituições do exterior.

9.8. Obras

A dotação para Obras é gerenciada pela Superintendência do Espaço Físico da USP (SEF) e inclui:

o Plano Plurianual de Obras; os Programas Especiais da SEF para intervençöes prediais (elevadores e

acessibilidade, riscos, ambiente e requalificação, telhados e coberturas, infraestrutura, prédios

históricos, planos diretores, projetos executivos e programas SEF); o Programa Plurianual de

lnfraestrutura Externa; o PURA - Programa de Uso Racional de Água na Universidade de São Paulo e o

PURE - Programa para o Uso Eficiente de Energia na USP.

Após análise da situação dos espaços físicos da USP propõe-se de acordo com a disponibilidade

orçamentária:

a)dar continuidade as obras em andamento e ao Plano Plurianual de Obras; alocando para este

fim, respeitada a disponibilídade orçamentária, os recursos financeiros necessários;

b)dar continuidade aos Programas Especiais da SEF, a saber:

b.1) Elevadores e Acessibilidade - vísa atender a legislação específica para a melhoria das

condiçöes de acesso e uso das edificaçöes da USP por portadores de necessidades especiais;
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b.2) Riscos - visa eliminar as possíveis situações de risco em estruturas, instalações elétricas e de

combate a incêndios nas edificaçöes da USP;

b.3) Ambiente e Requalificação - visa promover junto as Unidades e Órgãos da USP esforços no

sentido de otimizar, recuperar e revítalizar espaços edificados já existentes;

b.4) Telhados e Coberturas - visa garantir condiçöes de ísolamento das águas de chuvas em

telhados comprometidos e proporcionar melhores condíções de isolamento térmico às edificações da

Universidade;

b.5) lnfraestrutura - visa adequar as edificações da USP às novas demandas de energia, de água

e sanitárias;

b.6) Prédios Históricos;

b.7 Planos Diretores;

b.8 Projetos Executivos;

b.9 Programas SEF;

c)realizar o Programa Plurianual de Obras de lnfraestrutura Externa dos Cømpi;

d)dar continuidade aos Programas de Uso Racional de Água e de Uso Eficiente de Energia da

USP;

e)dar suporte técnico às Unidades e órgãos da USP para que as dotações específicas de

manutenção predial sejam aplicadas com a eficácia necessária;

f) desenvolver programas visando melhoria da qualidade ambiental através do planejamento,

recuperação e definição de uso de áreas degradadas nos diferentes Campi;

g)priorizar tanto para as obras novas quanto para as reformas de recuperação de edifícios os

espaços destinados a salas de aula e laboratórios didáticos;

h)ampliar o programa de acessibilidade especificamente nas unidades que atendem a demandas

específicas do Ministério Público;
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í) dar continuidade à melhoria dos edifícios destinados às moradias estudantís pela

continuídade dos projetos programados e pela recuperação das edificações destinadas a este fim, como

parte da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil.

9.9. Biotérios

Esta atividade, coordenada pela Prôreitoria de Pesquisa, deverá receber recursos, de acordo

com a dísponibilidade orçamentária, que permitam melhorias físicas e de equipamentos para biotérios

existentes nas diversas Unidades da USP.

Esta alínea também destina-se a auxiliar as Unidades que utilizam e mantêm animais para

ensino e pesquisa, na aquísíção de alímentos e outros insumos, incluindo os necessários para a

formação e manutenção de pastagens (adubos, sementes, defensivos), que oneram, de forma marcante,

o orçamento destas Unidades.

9.70. Programa Integrado de Segurança

Este programa é coordenado pela Superintendência de Segurança. lnclui recursos para

equipamentos destinados à vigilância e segurança patrimonial tais como câmeras, sensores, cancelas

eletrônicas, sistemas de alarmes, iluminação pública e Monitoramento Eletrônico dos Compi.

9.77. Informátíca

9.L2.1. Computação Científica e Administrativa

Esta atividade ¡ntegrada é coordenada pelo DTI e deverá receber recursos, de acordo com a

disponibilidade orçamentária, visando o desenvolvimento de atividades de computação científica,

processamento administrativo e a manutenção de equipamentos de telecomunicação,

m icrocom putadores, termi na is, I nfraestrutura e redes.

9.72.2. Reposição e Modernização do Parque de Informática e de Rede

A Superintendência de Tecnologia da lnformação gerenciará esta atividade integrada, devendo

receber dotação para reposição e modernização do parque de informática e estrutura de rede, bem

como para os contratos de manutenção na área de lnformática e Telecomunicação e aquisiçäo de

licenças de uso e registro de softwares.
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9,72. Restaurantes UniversitarÍos

Os recursos para o funcionamento dos Restaurantes da USP serão alocados, de acordo com a

disponibilidade orçamentária, a receita gerada nesta atividade e os custos envolvidos. Esta dotação será

gerenciada pela Superintendência de Assistência Social (SAS) e Prefeituras dos Campi do interior como

parte da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudant¡l.

9.73. Creches

O atendimento por meio das creches mantidas pela USP será feito com recursos administrados

pela 5AS, ou pelas Prefeituras dos Compi, Unidades e Comunidade envolvida, conforme o caso. Este

atendimento é complementado através do "auxílio creche", gerenciado pela CODAGE, de acordo com as

normas vigentes.

9.74. Serviços de Utilídade Pública

Esta atividade integrada, gerenciada pela CODAGE, deverá receber dotação para atender às

despesas com Serviços de Utilidade Pública para as Unidades. Para implementação, sob a Coordenação

da SEF, dos Programas "Uso Racional de Água" (Projeto PURA) e "Uso Eficiente de Energia Elétrica na

USP" (PURE), deverão ser atribuídos recursos orçamentários específicos inclusive para recuperação de

rede hidráulica e de esgotos, rede elétrica e manutenção de geradores. Para a área de

Telecomunicaçöes propõe-se a alocação de recursos específicos nas dotações das Unidades que deverão

implementar diretrizes visando a redução das despesas com este item.

9.75. Renovação da Frota de Veículos

Esta atividade tem por objetivo atender os requisitos de segurança no transporte de pessoal da

USP e minimização das despesas de manutenção de veículos da categoria "especial" que inclui ônibus,

ambulância, caminhão tanque, guincho, tratores, trailer. Ela é coordenada pela CODAGE, mediante

critérios de substituição de veículos previamente aprovadas pela COP e com a dotação definida em

função da disponibilidade orçamentária.

Os recursos decorrentes da alienação dos veículos substituídos deverão ser incorporados à

dotação desta Atividade lntegrada.
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9.76. Taxas MunicípaÍs

Esta atividade, gerenciada pela CODAGE, receberá recursos para o atendimento de despesas

com taxas municipais, principalmente relacionadas com a iluminação pública e coleta de lixo.

9.77. Comunicøção Socíal

A comunicação é um tema estratégico para qualquer lnstituição e a USP tem um sistema que

reúne um conjunto de "mídias" sob uma mesma coordenação e com pessoal profissíonalmente

habilitado.

Para manter esse paffimônio e modernizá-lo devem ser alocados recursos específicos nas

seguintes alíneas:

9.78. Rede USP de TV

A Superintendência de Comunicação Social gerenciará esta atividade, devendo receber dotação

para reposição, atualização e modernização dos equipamentos e instalações dos estúdios, redação e

ilhas de edição da Rede USP de TV, na capital e nos Compi do interior, bem como para os contratos de

manutenção de equipamentos na área televísíva, para pagamento da taxa de permanência nos canais

universitários e para aquisição de equipamentos e softwares específicos da área, para a necessária

migração para a TV Digital em alta definição (HDTV) e para a implantação e consolidação dos núcleos de

produção de TV nos seus Campi.

9.79. Rede USP de Rádio

A Superintendência de Comunicação Socíal gerenciará esta atividade, devendo receber dotação

para reposição e modernização dos equipamentos dos estúdios, redação e produção de Rede USP de

Rádio, na capital e nos Campí do interior, bem como para os contratos de manutenção na área

radiofônica, para pagamentos de direitos autorais do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

(ECAD) e aquisição de softwares específicos na área.

24



COP - Ðíretrízes Orçamentórías 2075 - Ðocumento Prelímínar de Discussão - tulho 2074

9,20. Tøxøs Federqís e Internacíonaís pqra a Proteção ù Propríedad.e

Intelecanl

Esta ativ¡dade, gerenciada pela Agência USP de lnovação, receberá recursos para atendimento

de despesas e taxas para proteção intelectual, em especial para obtenção de patentes no Brasil e no

Exterior.

9.27. Escola TécnÍca e de Gestão da USP

A Escola Técnica e de Gestão da USP, cujos objetivos, organização e ações educacionais estão

definidos na Resoluçã o ne 6296 de 22 dejunho de 2012, foi criada visando ampliar e aprimorar os meíos

de capacitação permanente para os servidores técnicos e administrativos e para os docentes ocupantes

de funções de gestão.

Os recursos desta atividade serão gerenciados pela Coordenadoria de Administração Geral

(coDAGE).

25



COP - Diretrízes Orçdmentáríos 2075 - Documento Prelíminør de Discussão - tulho 2074

VT. PRECATÓruOS

A fim de atender ao requisitório judicial, referente aos pagamentos de Precatórios decorrentes

de decisões judiciaís com trânsíto em julgado até 30 de junho de cada ano, a USP deverá alocar no

Orçamento a importância correspondente ao valor dessas açöes. Este valor deverá ser atualizado por

ocasião dos efetivos pagamentos conforme as Tabelas do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal

de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, com a redação

constante da Emenda Constitucionalns 30 deL3/09/2OOO.
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VII. PROGRAMA DE EXPANSÃO NO ENSINO SUPERIOR PUBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAUTO

Nos termos do parágrafo 2e do artigo 4e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, a USP

dará continuidade ao Programa de Expansão do Ensino Superior Público em parceria com o Governo

Estadual.

Os recursos que vierem a ser alocados pelo Governo do Estado para este Programa serão

atribuídos para atendimento das despesas com novos cursos de graduação e com o aumento de vagas

em cursos de graduação, de forma que o Programa de Expansão não onere o orçamento das Unidades e

não prejudique o desenvolvimento dos cursos já em atividade.
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ANEXO I - Cenário Econômico
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Tabela 1: ORÇAMENTO PROGRAMA EM 2OL4-2O15

2014 2015
2015t2014

Itens de Despesa

Ensino de Graduação

Eneino de Pós-graduagão e Pesquisa

Cultura e Extensão Universitária

Serviços na Área de Sarúde

TotalGeral
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2014 201U20132013
o/o

Yo

ALÍNEA

R$ 1,00 % R$ 1,00

92,82 4.594,011.895 99,96 14,95
PESSOAL, REFLEXOS E

BENEFÍCIOS
3,996.619.286

12,56 -29,43817.946.494 19,00 577.187.620OUTROS CUSTEIOS E

INVESTIMENTOS

-12,52 13,05-11 ,92 -575,415 386RESERVA -509,007.887

100,00100,00 4.595.784j29 6,74TOTAL 4.305.557.893

CCP - Otrelrite;'3';amgn14¡¡,f t ¿tJIi ' Dtjr.''.¡,^19nf.- Preltmínor de Dr;cuss'åo - -luího 20 14

Tabela 2: COMPARAçÃO ENTRE Os ENTOS rNrCrArS EM 2013 E EM 20t4

NOTA EXPLICATIVA:

Esta tabela foi elaborada com base nas Diretrizes Orçamentárias aprovadas pelo Conselho Universitário

e contempla os recursos do Tesouro do Estado alocados à USP na Lei Orçamentária do Estado, aprovada

pela Assembleia Legislativa, para os exercícios de 20L3 e 20L4. Nesses orçamentos estão incluídas as

parcelas correspondente à participação da USP nas Transferências da União para o Estado de São Paulo,

nos termos da "Lei Kandir".
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Tabela 3: CoMPARAçÃO ENTRE O ORçAMENTO lNlClAt E O REAIIZADO NO

EXERCíC|O DE 2014

NOTA EXPIICATIVA:
(a) O "Orçamento Realizado" corresponde às Transferências do Tesouro do Estado para a USP (quota do

ICMS e Lei Kandir) no período de janeiro a setembro de 2013 e uma estimativa da realização prevista

para o último trimestre de 2013.

(b) Na coluna "Orçamento Realizado" foram incluídos, na alínea "Pessoal", os valores correspondentes à

2e parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica lnternacional de 2OL2e os valores referentes a 2e etapa

do e nquad ra mento dos servidores autá rq uicos a posentados.

oRçAMENTO REALIZADOoRçAMENTO lNrClALALiNEA

R$ o/o

REALIZADO/

INICIAL

(lNlClAL=100)R$ o/o

PESSOAL

77. ATIVO 3.519.409.175

18. APOSENTADOS 842.097.890

95Sub-Total 4.361.507.065

36.395.578 0,79Caneiras

65.727.951 1,43SP.PREVCOM

128.694.913 2,80Reserva de Ajuste

4.s92.325.507 99,92Sub-Total

1.686.388 0,04Precatórios

4.594.01r.895 99,96Sub-Total - Pessoal

OUTROS CUSTEIOS

E INVESTIMENTOS

1 2 ,56Dotaçäo/Realizado 577.187.620

RESERVA -575.415.386 -12,52

TOTAL 4.595.784.129 100,00
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Tabela 4: CoMPARAçÃO ENTRE O ORçAMENTO lNlClAL DE 2014 E A
DISTRIBUI o ENTÁRN PROPOSTA PARA 2015

NOTAS EXPLICATIVAS

(a) A coluna "2015" foi elaborada com base nas Diretrizes Orçamentárias para a USP e na Proposta

Orçamentária para o Estado de São Paulo para 2015, encaminhada à Assembleia Legislativa,

incluindo a parcela correspondente à participação da USP nas Transferências da União para o

Estado de São Paulo, nos termos da "lei Kandir".
(b) Os valores propostos para a alínea "Pessoal" em 2015 foram estimados com base nos salários e

benefícios vigentes em outubro de 2OI4 e inclui previsão de alterações na carreira e

participação no Sistema de Previdência Complementar (SP-PREVCOM). São alocados 80,90%

desta alínea para o pagamento de pessoal ativo e L9,1Oo/o para os aposentados. Em termos de

Orçamento Total a despesa com pessoal ativo, em 20L5, está estimada em 76,78% e com

aposentados em 18,13%.

2415ALíNEA 2014

%R$ o/o R$

2015t

2014

(2fi4=r00)

PESSOAL (b)

3.519.409.175 76,58. ATIVO

18,32. APOSENTADOS 842.097.890

94,90Sub-Total 4.361.507.065

0,79CARREIRAS 36.395.578

1,43SP.PREVCOM 65.727.951

2,22
Sub-Total(Folha
+Carreiras) 4.463.630.594

2,80Reserva de Ajuste 128.694.913

Sub-Total 4.592.325.507 99,92

0,04Precatórios 1.686,388

99,96Sub-Total - Pessoal 4.594.011.895

OUTROS CUSTEIOS E

INVESTIMENTOS

12,56Dotação 577,187.620

SUB.TOTAL 5.171.199.515 112,52

-12,52RESERVA -575.415 386

100,00TOTAL 4.595.784.129
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Tabela 5: Plano Plurianual 2OL4'20t8
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ANEXO II - Indicadores
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ANEXO IU - Modelo Proposta Orçamentária da Unidade

olo do
total 20152014

olo do
totâl

2015
t201
4

Itens de Despesa

Tesouro do Estado

Administração

Dotaçäo Básica

Projetos Especiais

Treinamento

Manutençåo Predial

Equipamentos de Segurança

Manutençäo e Reposição de Equipamentos de lnformática

Serviços de L¡mpeza e de Vigilância

Despesas com Transporte
Manutençâo de animais para ensino e pesguisa

Ensino de Graduaçäo

Projetos Especiais
Manutençäo e Reposiçåo de Equipamentos de lnformática de

laboratórios de ensino da graduaçåo

Despesas com Transporte

Ensino de Pós-graduação e Pesquisa

Projetos Especiais
Manutençäo e Reposição de Equipamentos de lnformática de

laboratórios de ensino de pósgraduaçäo

Despesas com Transporte e Viagens Didáticas

Cultura e Extensão Univensitária

Projetos Especiais

Despesas com Transporte

Serviços na Área de Saúde

Sub-total

Receita Própria

Ensino de Graduaçåo

Ensino de Pós-graduação e Pesquisa

Cultura e Extensão Univensitária

Serviços na Área de Saúde

Sub-total

Total Geral
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