
DCE da Unicamp e DCE-Livre da USP

Ofício nº 10/2013 (explicativo do Ofício nº 5, de 25/3/2013)

São Paulo, 21 de maio 2013

Prezado Prof. Dr. José Tadeu Jorge

Considerando:

 que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal já está em vigor;

 que o Cruesp representa as reitorias das três universidades estaduais paulistas,
sendo que o Centro Paula Souza está vinculado e associado à Unesp,

  e que, conforme o art. 1º, inciso II da referida lei: “as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.”, portanto, as universidades estaduais paulistas e o Centro
Paula Souza estão a ela subordinados,

O Fórum das Seis solicita os seguintes dados, e que estes sejam fornecidos em
formato eletrônico de modo a facilitar a sua análise, quanto a:

1. Recursos:

1.1. Os valores totais em Reais, disponíveis em 1º de março de 2013, em cada
universidade estadual paulista e no Centro Paula Souza, bem como a relação das
contas bancárias e/ou aplicações financeiras e seus respectivos valores, mantidas
por cada uma destas instituições. (…)

Para facilitar a leitura e a compreensão, o Cruesp pode preencher a tabela a
seguir, sendo que as entradas constituem meros exemplos ilustrativos:



Instituição
Financeira

Tipo de conta ou
aplicação
financeira

Nº da conta ou identificação
da aplicação / vínculo com

conta corrente

Saldo em 1º/3/13
(R$)

Banco do Brasil Conta corrente xxxxxxx yyyyyyy,zz
Banco do Brasil BB Reaplique xxxxxxx yyyyyyy,zz
Banco do Brasil CDB xxxxxxx yyyyyy,zz

…... …... ….... ….....

…... ….... …... …......
Total Geral 

2. Folha de pagamento:

2.1. Relação completa dos proventos pagos -  por USP, Unesp, Unicamp e Centro
Paula Souza - no primeiro trimestre de 2013, mês a mês, a todos os servidores,
técnico-administrativos e docentes, discriminando os valores recebidos por servidor além
do total. Não é necessária a identificação nominal dos servidores.

2.2. O percentual gasto com funcionários técnico-administrativos e docentes em
cada universidade e no Centro Paula Souza. (As respostas ao Ofício 5 do Fórum das
Seis por USP, Unesp e Unicamp são satisfatórias).

2.3. O percentual gasto com funcionários técnico-administrativos e docentes
aposentados em cada universidade e no Centro Paula Souza. (As respostas ao Ofício 5
do Fórum das Seis por USP, Unesp e Unicamp são satisfatórias).

2.4. Os valores efetivamente gastos em cada universidade e no Centro Paula
Souza com todos os “benefícios”, discriminando-os (exemplos de “benefícios”: auxílio
alimentação, vale refeição, auxílio creche, auxílio educação especial, auxílio transporte,
auxílio ou subsídio saúde etc.) em 2012, bem como o respectivo impacto no orçamento
de cada instituição.

3. Teto salarial:

3.1. O método utilizado (a ser utilizado) em cada universidade e no Centro Paula
Souza para aplicação do teto salarial previsto na Emenda Constitucional nº 41/2003, em
seu art. 8º, e no Decreto Estadual 48.407/2004.

3.2. O número de servidores cujos proventos superam tal teto salarial em cada
instituição. 

3.3. Lista discriminada dos valores que excedem esse teto, sem a identificação
nominal dos servidores atingidos. (Solicitamos que, para efeito metológico, os dados a
serem informados por Unesp e Unicamp sigam o formato da USP)



4. Terceirização de serviços:

4.1. O gasto total de cada universidade e do Centro Paula Souza com
terceirização de serviços de curto, médio e longo prazo, no ano de 2012, e qual a
previsão para 2013.

4.2. O gasto de cada universidade e do Centro Paula Souza, nestes mesmos anos,
por área, a título de segurança, limpeza, manutenção, jardinagem, transporte, restaurante
etc, discriminando as empresas contratadas, valores, áreas abrangidas e/ou postos de
trabalhos de cada contrato, bem como cópias de todos os contratos celebrados na
terceirização (Lei nº 12.527/2011, art. 8o, inciso IV).

4.2. Para cada universidade e para o Centro Paula Souza, o total de trabalhadores
terceirizados em cada área de atuação.

5 - Permanência estudantil:

5.1. O gasto total de cada universidade e do Centro Paula Souza com
permanência estudantil no ano passado e qual a previsão para 2013.

5.2. Os programas (construção/ampliação/manutenção de moradias e
restaurantes, bolsas de permanência etc.) onde tais recursos estão sendo
investidos/aplicados.

No aguardo de breve retorno, subscrevemo-nos atenciosamente,

Prof. César Minto

p/Coordenação do
Fórum das Seis

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. José Tadeu Jorge, MD. Reitor da Unicamp e presidente do Cruesp.

Com cópia: 
Prof. Dr. João Grandino Rodas , MD. Reitor da USP.
Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, MD. Reitor da Unesp.
Profa. Laura Laganá, MD. Diretora Superintendente do Centro Paula Souza.




