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CADE em 19/4/2017

Situação financeira da 
Universidade foi tema central

 A partir dos relatos elaborados pelos repre-
sentantes do “Chapão Sintunesp/Associações”, con-
fira a seguir os principais itens da reunião do Conse-
lho de Administração e Desenvolvimento (CADE), 
realizada no dia 19/4/2017.

 A reunião teve início com uma apresenta-
ção de Rogério Buccelli, Assessor Especial de Pla-
nejamento Estratégico da reitoria da Unesp, sobre a 
situação financeira da Universidade. Ele informou 
que, em 2016, a Unesp começou o ano com R$ 599 
milhões em caixa, entraram mais R$ 2,429 bilhões 
e foram gastos R$ 2,702 bilhões, resultando num 
saldo de cerca de R$ 320 milhões no ano. O ano 
de 2017 começou com esse valor em caixa (R$ 320 
milhões), tendo entrado R$ 575 milhões e gastos 
R$ 640 milhões; portanto, a Unesp tem um saldo 
de R$ 256 milhões após três meses, sendo R$ 50,6 
milhões de convênios. 
 Buccelli foi questionado se havia um planeja-
mento por parte da Reitoria sobre como arcar com 
os compromissos da Universidade, haja vista que 
para este ano ainda nem está previsto o provisiona-
mento do 13º salário no orçamento da Universidade. 
Ele respondeu que, em curto prazo, o objetivo é plei-
tear junto ao governo do estado um crédito para o 
pagamento do 13º salário, e a médio e longo prazos 
seria conversar, também com o governo do estado, 
sobre o custeamento da folha de aposentados e pen-
sionistas. A exposição não foi detalhada e os presen-
tes sentiram falta de informes sobre gastos com pre-
catórios, sentenças judiciais, PDI, bolsas e outros.
 O presidente do CADE e Pró-reitor de Admi-

nistração, professor Leonardo Theodoro Bull, infor-
mou que a próxima reunião do CADE será presen-
cial, pois contará com participação do professor José 
Roberto Ruggiero, Assessor Chefe da Assessoria de 
Planejamento e Orçamento (APLO), que apresentará 
boletim informativo e explicativo sobre a execução 
orçamentária e os números da Universidade. 
 Bull também falou sobre as mudanças físi-
cas que estão acontecendo na Reitoria. Citou como 
como exemplo a APE, que antes ficava no 9° andar, 
e agora está no 8° andar, juntamente com a APLO e 
a PRAD, uma vez que tratam de planejamento e or-
çamento. A COSTSA, que ficava no 8° andar, agora 
está no primeiro andar, juntamente com a CRH. Na 
próxima reunião do CADE, haverá também uma 
apresentação, por parte de Assessor da PRAD, com 
um esboço sobre mudanças que deverão ocorrer na 
estrutura da Reitoria e, provavelmente, das unida-
des, assunto que depois passará pelas comissões as-
sessoras do CADE e, posteriormente, pelos órgãos 
colegiados centrais. 
 Sobre a portaria Unesp 129/2017, que foi pu-
blicada no Diário Oficial de 18/04/2017, que trata 
da “Prestação de serviço extraordinário, o regime 
de compensação de horas dos servidores técnicos e 
administrativos e dá outras providências”, o profes-
sor Bull disse que, em maio, a CRH vai promover 
reuniões por videoconferência com os diretores ad-
ministrativos das unidades, para instruções sobre a 
portaria, e posteriormente com diretores de serviços 
e supervisores de seções de transporte.

A Portaria Unesp 129/2017
segue anexa a este boletim.

 


