
 

 

A Egrégia Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da UNESP - 

Campus de Marília, em reunião Aberta à Comunidade Unespiana, realizada no dia 16 de 

março de 2018, apreciou os documentos enviados por meio dos Ofícios Circulares n. 01 e 

07/2018 RUNESP: “Sustentabilidade orçamentária e financeira da UNESP - novos 

esclarecimentos, após reunião do Conselho Universitário em 22/02/2018” e, após ampla e 

qualificada discussão, deliberou por apresentar a seguinte posição a respeito do assunto: 

a) Rejeição total da proposta de sustentabilidade orçamentária e financeira da 

UNESP contida nos documentos mencionados, tendo em vista o impacto nefasto imediato 

nas reposições salariais e contratações de servidores docentes e técnico-administrativos e, 

em médio e longo prazo, em todas as atividades-fim e atividades-meio da universidade. 

Ademais, nesses documentos não se aborda o ponto fundamental da crise orçamentária da 

UNESP, que é uma crise de financiamento público e de gestão financeira, que não será 

cessada por medidas emergenciais, como suplementação orçamentária, nem por medidas 

restritivas, como as apresentadas nos documentos.  

b) Indicação à Reitoria da UNESP para que exija do governador do Estado de São 

Paulo:  

- o cumprimento da Lei Complementar nº 1.010, de 01/06/2007, que criou o São 

Paulo Previdência - SPPREV e, em seu Artigo 27, estabelece:  

O Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras do RPPS e do RPPM decorrentes do pagamento 

de benefícios previdenciários, observada a insuficiência apurada em cada 

um dos Poderes e órgãos autônomos. 
Parágrafo único - Entende-se por insuficiência financeira o valor 

resultante da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos 

benefícios previdenciários e o valor total das contribuições 

previdenciárias dos servidores, dos Poderes, entidades autônomas e 

órgãos autônomos do Estado.1   
 

- a ampliação da cota-parte do ICMS que cabe à UNESP; 

- a inclusão, na base de cálculo da cota-parte da UNESP no ICMS, dos recursos 

destinados a Habitação, Nota Fiscal Paulista e juros de mora e dívida ativa. 

 

                                                        
1  Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=71946 Acesso em: 22/03/2018. 

https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=71946


c) Aprimoramento, por parte da Reitoria da UNESP, do cumprimento da Lei 

Complementar n. 131, de 2009 (Lei de Transparência) e da Lei n. 12.527, de 2011 (Lei do 

Acesso à Informação), em especial do princípio da “transparência ativa”, mediante 

disponibilização de demonstrativos (devidamente detalhados) de Balanço Patrimonial, do 

Exercício Financeiro e dos extratos de todas as contas bancárias da universidade e das 

fundações a ela vinculadas. 

d) Convocação de Assembleia Universitária, nos termos do artigo 103, do Estatuto 

da UNESP, a fim de que a comunidade unespiana possa debater ampla e democraticamente 

e buscar soluções conjuntas para a crise de financiamento e de gestão financeira da UNESP 

e demais problemas que impedem o adequado desenvolvimento das atividades-fim e 

atividades-meio de nossa universidade.  


