
CADE – 16/11/2022

PALAVRA DO PRESIDENTE

Bom dia a todos! 

Cumprimento o Prof. Erivaldo, Secretário Geral, e a sua equipe, Prof. Sebastião

Guedes, Vice Presidente deste Colegiado, os Colegas que compõe a PROPEG, a

equipe  da  TV  Unesp,  senhoras  e  senhores  Conselheiros  e  todos  que  nos

acompanham pela transmissão. 

Lamentamos a morte ocorrida no Inter 2022 ocorrido na cidade de Bauru.

Em reunião extraordinária no dia 09/11 passado, o CADE manifestou-se favorável

à Proposta Orçamentária – Ano de 2023, elaborada pela PROPEG e Comissão de

Orçamento.

Destaque aos princípios norteadores da proposta, conforme manifestado pelo Mag.

Reitor, prof. Pasqual:

1)    Reposição de recursos humanos, tanto no quadro docente e de técnico-

administrativos,

2)    Melhorias tecnológicas para atividade de ensino,

3)    Investimento em tecnologia da informação,

4)     Aporte  de  recursos  na  área  da  Saúde,  ressaltando  a  necessidade  de

manutenção para a fase pós-Covid e

5)    Investimento em infraestrutura.

A  Receita  total  prevista  para  2023  é  de  R$4  bilhões,  sendo  R$3,5bilhões

provenientes da cota-parte  do ICMS e meio bilhão decorrentes  de arrecadação

própria e convênios.

No  que  diz  respeito  as  despesas,  ressalto  o  valor  consignado  em  Pessoal  e

Reflexos  (R$  3,0  bilhões  ,  75%  da  receita  prevista)  já  considerando  as



contratações em andamento e as novas contratações para o ano de 2023. São 380

docentes em RDIDP (180 em andamento e 200 novas contratações) e 471 técnico-

administrativo (330 em andamento e 141 novas contratações).

Vale  ressaltar  que,  em  virtude  da  conjuntura  política  atual,  entendemos  a

necessidade  de  adotar  um  comportamento  conservador  como  prevenção.

Entretanto, a medida que a execução for acontecendo no decorrer de 2023 ajustes

poderão  acontecer.  Neste  sentido,  a  Equipe  PROPEG  estará  em  contato

permanente com a Comissão de Orçamento para eventuais ajustes.

Mais uma vez agradeço o trabalho conjunto realizado pela Comissão de Orçamento

e PROPEG e este colegiado que manifestou-se favoravelmente e passo a informar

os assuntos das Coordenadorias.

1 - Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade – CES

Em outubro, a CES permaneceu concentrada nas análises dos recebimentos dos 

projetos contratados pelas Unidades, visto que atualmente temos mais de 50 

projetos em desenvolvimento.

Foram entregues 8 pastas técnicas para obras, dentre elas, a de "Reforma Inicial 

das Áreas Afetadas pelo Sinistro do Prédio Central" do IB/RC.

No mais, demos atendimento à fiscalização de 20 obras em execução, assim como 

aos projetos das usinas fotovoltaicas.

2 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP

Com a promulgação da Lei Complementar nº 1.380/2022, a contribuição 

previdenciária dos aposentados e pensionistas será isenta até o teto do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), que em Novembro de 2022, corresponde a R$ 

7.087,22.

http://www.spprev.sp.gov.br/loadArquivoNoticia.ashx?ArqCod=812


Para benefícios superiores ao teto, a cobrança será de 16% apenas sobre o valor 

que exceder o teto. Tal alteração entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023. 

Conforme Comunicado Runesp nº 06/2022  de 03 de Novembro, o décimo terceiro

deste exercício será pago integralmente, em parcela única, em 30 de Novembro de

2022 a todos os servidores: celetistas e autárquicos, ativos e inativos.

3 – Coordenadoria de Administração – CAdm

Em relação a renovação da frota, já foram finalizadas 2 licitações conjuntas:

1 – Reitoria: 24 veículos de representação (grupo B) e 26 veículos de serviços 

(grupo S1)  com economia de aproximadamente de R$ 780 mil reais  (11% da 

licitação) 

2 – São José dos Campos:  7 veículo de serviços (grupo S4)  com econômica em 

torno de 120 mil reais, equivalente a 6,12% da licitação.

A terceira licitação conjunta está sendo realizada pela  AG/Botucatu para aquisição 

de veículos de serviço do grupo S2, e muito bem breve teremos a divulgação do 

resultado.

4 –  Coordenadoria  de  Orçamento,  Finanças,  Contabilidade  e  Controle

Interno – COFC

A Coordenadoria continua fornecendo suporte presencial às Unidades para as 

áreas de Finanças e Contabilidade. Uma ação inédita dessa Coordenadoria que se 

aproxima das Unidades. 

A área técnica de convênios tem se organizado para realizar fechamentos prévios 

dos convênios, se antecipando ao fechamento anual. Esta ação facilita o trabalho 

das Unidades e da Administração Superior, possibilitando possíveis adequações de 

uma forma mais tranquila.



O controle Interno encerra o ano com o fechamento das web séries de número 10 

e finalizando os relatórios técnicos das unidades de gestão de riscos, que serão 

encaminhados às esferas superiores para conhecimento e  também as unidades. 

5 – Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador – CSST

 A CSST iniciou tratativas junto às Unidades recém consolidadas, de modo a 

viabilizar a construção de sede para as respectivas Seções Técnicas de Saúde. A 

gestão central aportará recursos financeiros, bem como oferecerá todo o apoio no 

processo de planejamento e construção. Trata-se de mais uma ação que coloca a 

saúde dos unespianos como valor fundamental para a atual gestão.

Nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro deste ano, acontecerá o encontro 

das áreas da saúde da Unesp, que vai congregar os profissionais da Coordenadoria

de Saúde e Segurança do Trabalhador e das Seções Técnicas de Saúde da Unesp. 

O evento pretende aproximar e viabilizar o compartilhamento de saberes entre os 

profissionais, bem como promover a atualização em temas de interesse, além de 

favorecer o delineamento de pesquisa, pelos participantes, sobre o tema Saúde do 

Trabalhador, com foco na Saúde do Servidor Público.

No dia 07/12, acontecerá o Workshop de Saúde Mental das Universidades Públicas 

do Estado de São Paulo, do qual a Unesp integra a organização. A Unesp levará 28

representantes das mais diferentes áreas. Espera-se que este evento reflita em 

maior engajamento da comunidade unespiana em torno do tema da Saúde Mental 

e, também, que a articulação das seis universidades reflita no desenho de políticas

públicas robustas e propositivas.

 6 –  UNESP Saúde

Todos os beneficiários do Unesp Saúde continuam sendo devidamente atendidos

pelas operadoras UNIMED e UNIODONTO nos postos de atendimentos, hospitais,

clínicas e similares.  Estamos com uma equipe exclusiva de profissionais  para o



devido atendimento quanto às questões dos planos pelos canais  disponíveis.  O

sistema de cobrança, seja por desconto em folha de pagamento, débito em conta

ou boleto está sendo paulatinamente ajustado. Alguns equívocos ocorridos têm

sido solucionados da melhor forma; e ao seu tempo.

Os beneficiários que porventura não tenham pago em dia o boleto referente ao

mês de setembro de 2022, poderão fazê-lo, com vencimento para o dia 30 de

novembro de  2022,  sem juros  e  multa,  a  partir  do acesso ao link  contido  na

página: www.unesp.br/unespsaude. 

É  importante  esclarecer  que,  independentemente  da  situação  de  pagamento

mensal pelos usuários, a Unesp tem honrado com todo e qualquer compromisso

firmado com as operadoras Unimed e Uniodonto, portanto, sem nenhum risco de

interrupção  quanto  aos  atendimentos  pelas  operadoras.  No  último  dia  05

encerramos a Campanha de Adesão aos planos com carência zero dos planos da

Unimed.

No dia 26 de outubro, a Propeg participou do XIX Encontro das Associações e

Sindicato,  em  Águas  de  São  Pedro,  de  modo  a  contribuir  com  informações

importantes, além da troca de experiências com a comunidade. 

A partir de 01/12/2022 estará vigente o reajuste anual de 12,3% dos valores dos

planos da Unimed. Esse índice, apesar de significativo para o momento, está bem

abaixo dos 18,78%, valor inicialmente apresentado pela Unimed nas negociações. 

Estamos  iniciando  um  trabalho  envolvendo  diversas  equipes  a  ser  focado  na

sinistralidade dos planos da Unimed, na intenção de tornar o plano cada vez mais

atrativo. 

Para encerrar,  quero externar  o meu reconhecimento e gratidão ao esforço de

toda equipe, Reitoria e Unidades, pois como todos nós sabemos este período do

ano seja, talvez, a mais estressante devido ao grande volume de execuções com

tempo limitado, do orçamento, em toda a Universidade. Destaco as licitações de

grande vulto que tem sido realizadas pela Coordenadoria de Administração, como

http://www.unesp.br/unespsaude


os investimentos de informática, que está sendo finalizada e em breve traremos os

resultados.

Tenham a certeza que pela  dedicação de todos a nossa UNESP está cada vez

melhor! 

Muito obrigado!   ESTEVÃO KIMPARA


