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Ata do Conselho de Administração da Universidade Federal de São Paulo 

 
Aos três dias do mês de junho de 2015, nesta cidade de São Paulo, à Avenida Sena 1 

Madureira, 1500 – Térreo, às 8h30, com o número de membros presentes, reuniram-se 2 

ordinariamente os senhores membros do Conselho de Administração da Universidade 3 

Federal de São Paulo, sob a presidência da Pró-Reitora de Administração, Profa. Dra. 4 

Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, havendo "quorum" com a presença de 17 membros. I) 5 

Aprovação da ata de 06 de maio de 2015: ata aprovada sem correções; II) Informes: 6 

Profa. Isabel Cristina Kowal Olm Cunha – Presidente: falou sobre as dificuldades 7 

financeiras enfrentadas pela Universidade, o recebimento no dia anterior de verba para 8 

pagamentos, pediu a inserção na ordem do dia do item sobre a reformulação do 9 

Regimento do Conselho de Administração, da mudança na secretaria do Conselho de 10 

Administração com a saída da Sra. Kelly Christina de Freitas Queiroz e a entrada da Srta. 11 

Alessandra Nery de Barros; Marilda Yassuko Umeda Guerra – Diretora do Departamento 12 

de Gestão Orçamentária: houve relatos sobre as liberações dos limites orçamentários 13 

destinados a Assistência, Estudantil, Funcionamento, Água e Energia Elétrica e demais 14 

despesas de custeio, exceto da ação 8282 – Reestruturação das IFES, que serão analisadas 15 

em conjunto com a SESu, bem como as liberações de capital. O módulo para solicitação 16 

de Limite Orçamentário do SIMEC está sendo alterado pela SPO/MEC. Os empenhos 17 

emitidos, provenientes do Crédito Extraordinário concedido pela Medida Provisória nº. 18 

667 de 27/05/2015 deverão ser reclassificados, de acordo com a solicitação da SPO/MEC. 19 

O MEC estabeleceu o prazo de 02/06 à 09/06/2015 para o envio de informações acerca 20 

da previsão de arrecadação de recursos próprios para 2016, tendo sido acordado com a 21 

Sra. Sidinéia Macedo da Coordenadoria de Convênios, para que caso haja projetos, eles 22 

serão repassados para o DGO para inserção desses valores no orçamento. Foi editada a 23 

Portaria 172 de 17/05/2015, no qual determina em seu art. 3º a suspensão de novas 24 

contratações, como reformas, locação de imóveis e veículos, exceto no caso de tratar-se 25 

de despesas inadiáveis eles poderão ser realizados, existindo o entendimento de que as 26 

IFES seriam excepcionalizadas e não seriam afetadas pela portaria; Sra. Marta Carneiro – 27 

Diretora do Departamento de Gestão Financeira: falou sobre a liberação de recursos 28 

financeiros para pagamento das notas fiscais liquidadas até o dia 01 de junho de 2015, 29 

exceto do CAPES; Prof. Dr. Newton Andréo Filho – Diretor Acadêmico do Campus 30 

Diadema: Falou sobre a elaboração do projeto executivo para elaboração do PDInfra do 31 

Campus Diadema e questionou sobre a possibilidade de prospecção de recursos; Sra. 32 

Nilce Manfredi – Diretora Administrativa do Campus São Paulo: Falou sobre as 33 

dificuldades financeiras enfrentadas pelo Campus São Paulo nos pagamentos aos 34 

fornecedores, tendo sofrido duas ações de despejo dos imóveis do campus e corte no 35 

fornecimento de água no imóvel ocupado pelo Aleitamento Materno e início das 36 

negociações junto aos proprietários dos imóveis para renegociar os valores dos aluguéis; 37 

Profa. Dra. Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro – Vice Diretora da Escola Paulista de 38 

Enfermagem: Falou sobre a liberação do recurso para conserto do telhado na EPE e que a 39 

empresa contratada iniciou os trabalhos da reforma; Profa. Dra. Rosana Puccini – 40 

Diretora Acadêmica do Campus São Paulo: Questionou sobre a possibilidade dos 41 

servidores efetuarem os pagamentos de contas de água, luz ou gás para evitar o corte no 42 
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fornecimento devido à falta de receita. Segundo o Sr. José Cruz existe a possibilidade 43 

desde que o servidor efetue uma doação à instituição por processo próprio. O Prof. 44 

Newton diz que compreende a situação do Campus São Paulo, porém discorda da 45 

proposta apresentada. Tendo em vista que poderia demonstrar a União que mesmo com 46 

a diminuição dos repasses, a instituição estaria conseguindo liquidar suas obrigações 47 

contratuais com os fornecedores; Sr. Emerson Stefanovicius D´Anela – Diretor 48 

Administrativo do Campus Diadema: Falou sobre o recebimento de capital através de 49 

dois planos de trabalhos que serão utilizados para custeio da primeira parcela do imóvel 50 

na Carvalho de Mendonça e custeio do aluguel da Ponta da Praia; Profa. Dra. Isabel 51 

Cristina Kowal Olm Cunha – Presidente: Falou sobre a situação da empresa Gold Alfa 52 

Segurança e Vigilância Ltda que possuía contratos nos Campi Diadema, Baixada Santista e 53 

São Paulo, pedindo que sejam feitos levantamentos da situação atual destes contratos e 54 

que também sejam analisados os demais contratos de outras empresas que 55 

eventualmente possuam ações judiciais. Pediu que fosse ampliada a divulgação nos campi 56 

das inscrições para concorrer como representante nos conselhos, devido ao freqüente 57 

esvaziamento do quorum nos conselhos da instituição. Houve uma consulta aos 58 

conselheiros sobre a aplicação das penalidades aos conselheiros que não freqüentam o 59 

conselho, todos os presentes concordam que sejam aplicadas as penalidades. Foram 60 

sugeridas algumas alterações no regimento quanto ao tópico para deixar definidos os 61 

procedimentos a serem adotados nesta situação; Profa. Dra. Sylvia Helena Batista – 62 

Diretora Acadêmica do Campus Baixada Santista: Reitera as informações expostas pelo 63 

Sr. Emerson, convida a Profa. Isabel a participar da Congregação do Campus Baixada 64 

Santista, sugere que com a chegada das bolsas de extensão e monitoria, que ora estão 65 

suspensas, seja convidada a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para dialogar sobre a 66 

distribuição da verba e decidir conjuntamente os recursos. Ao que a Profa. Isabel aceitou 67 

o convite, informando que irá a cada campus para conversar sobre a situação dos 68 

mesmos. Profa. Sylvia pede que na congregação, a Profa. Isabel informe sobre a situação 69 

do orçamento. III) Ordem do dia: Reformulação do Regimento do Conselho de 70 

Administração: foi apresentada a proposta pela presidente do conselho de alteração na 71 

formação da comissão com a substituição da Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka pela 72 

Profa. Isabel Cristina Kowal Olm Cunha como membro da comissão, tendo sido aprovada 73 

a proposta; Comissão responsável pela criação do Fluxo para doação, transferência e 74 

cessão de equipamentos – apresentação da minuta: O presidente da comissão, Prof. 75 

Newton Andréo Filho, abriu espaço para que os conselheiros presentes pudessem expor 76 

suas dúvidas e questionamentos. Ao que todos os presentes manifestaram terem 77 

compreendido a proposta exposta nos documentos da minuta encaminhados para 78 

apreciação dos conselheiros. Iniciando a apresentação da minuta, apresentou uma carta 79 

encaminhada pelo Departamento de Ciências Biológicas que relata as restrições do 80 

departamento quanto à normativa e propõe algumas mudanças na minuta. Após terem 81 

sido feitas as devidas considerações sobre o documento, iniciou-se a explanação da 82 

minuta sobre os procedimentos a serem seguidos nos casos de cessão, doação, 83 

transferência e descarte dos equipamentos da Unifesp. Tendo sido exposto que a mesma 84 

atenderia desde itens simples, como cadeiras e mesas, a equipamentos de grande porte. 85 

Foi ressaltado que a comissão se norteou pela legislação vigente para a questão, 86 
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principalmente o Decreto nº 99658/90 e os procedimentos utilizados pelas agências de 87 

fomento. Os conselheiros apresentaram algumas sugestões para mudanças na minuta 88 

antes de sua aprovação: a Sra. Sinara Farago sugeriu a inclusão de procedimentos para 89 

atendimento da legislação eleitoral, que impõe a cada dois anos o impedimento de 90 

movimentação de equipamentos e o acréscimo da definição de bens abandonados, pois 91 

os campi enfrentam dificuldades diante do grande número de equipamentos 92 

abandonados nas caixas sem serem patrimoniados e sem definição do responsável por 93 

eles. O Sr. José Cruz esclareceu que para os equipamentos que foram comprados com 94 

verba do tesouro existe uma conta contábil que contabiliza estes valores, alertando que a 95 

soma vem crescendo exponencialmente. Informou, também, que os diretores 96 

acadêmicos estão sendo comunicados da situação, ao que foi acordado que os 97 

comunicados seriam encaminhados também aos diretores administrativos. A Profa. 98 

Magda informa que o artigo 21 se repete no artigo 31, sugerindo que possa ser eliminado 99 

o artigo 31 da minuta e o artigo 21 seria mais bem alocado no lugar do artigo 26. A Sra 100 

Sinara Farago questionou sobre a quem seria direcionada a receita oriunda do leilão dos 101 

equipamentos, se ao campus ao qual estava localizado o equipamento ou a Unifesp. O 102 

Prof. Newton responde que acredita ser o campus, porém como não existe 103 

regulamentação específica para este fim na instituição, sugere que seja criada uma 104 

comissão para propor uma regulamentação de distribuição de verba própria. A Sra. Nilce 105 

Manfredi salienta que existe uma comissão atualmente que trata sobre o assunto. A 106 

Profa. Godinho ressalta que não foi tratada a questão de penalização no caso do servidor 107 

que descumprir a normativa e também sobre a situação do tratamento especial para 108 

descarte de alguns equipamentos, devido à natureza dos itens que os compõe, tais como 109 

material radiativo, contaminante, entre outros. O Prof. Newton informa que serão 110 

acrescidos artigos que discriminem a penalização e informa que a normativa atende a 111 

demanda do descarte especial, mas que será acrescentada a informação. O Sr. Jose Cruz 112 

informa que para atender a legislação, todo final de ano é feita uma contagem dos bens 113 

novos. A Sra. Nilce informa que no Campus São Paulo existe muitos equipamentos não 114 

patrimoniados das agências de fomento. A Sra Georgia Mansour informa que o Campus 115 

São Jose dos Campos possui apenas dois centros de custo e devido ao crescimento do 116 

campus tem tentado efetuar o patrimônio de todos os bens. Sendo sugerido pelas Sras. 117 

Sinara e Georgia como pauta para o próximo conselho de como estão os centros de custo 118 

da universidade. O Sr. Jose Cruz informa que atualmente as placas de patrimônio estão 119 

sendo utilizadas as com código de barras, visando facilitar o procedimento de patrimoniar 120 

os equipamentos. O Prof. Newton sugeriu que o Departamento de Tecnologia da 121 

Informação viesse ao conselho para apresentar a situação atual do desenvolvimento dos 122 

Sistemas de Informação da Unifesp. Fica aprovado pelos conselheiros que sejam 123 

realizadas as alterações propostas na minuta e após parecer da Procuradoria, seja 124 

repassada novamente no conselho para apreciação. Nada mais havendo para tratar e 125 

estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Alessandra Nery de 126 

Barros, secretária, lavrei a presente ata. 127 


