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COMUNICADO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO 
 
 

Araraquara-SP, 17 de novembro de 2020. 
 

 

A Comissão de Orçamento recebeu com surpresa e estranhamento 

a informação de que a Reitoria não tem interesse em manter a negociação dos 

R$ 168 milhões que o Governo do Estado de São Paulo, através do Vice-

governador Rodrigo Garcia, havia prometido como ajuda financeira à Unesp, 

no âmbito da LC 173/2020. 

Essa é uma negociação essencialmente política, uma vez que os  

R$ 6,6 bilhões recebidos pelo Governo de São Paulo a título de mitigação dos 

efeitos financeiros decorrentes da COVID-19 não estão vinculados a nenhum 

tributo. Esses recursos continuam sendo fundamentais para o equilíbrio da 

gestão financeira da universidade e era uma expectativa que tínhamos desde 

abril, quando apontávamos a negociação como condição essencial para 

promover o equilíbrio das contas da Unesp. 

A decisão da Reitoria de lutar apenas pela autorização 

orçamentária, se mantida, revela não apenas o fracasso nas negociações, 

mas explicita a falta de experiência e de habilidade política do Reitor em 

conduzir uma negociação dessa natureza, que causará enormes prejuízos 

para o futuro da UNESP. 

A subserviência nas negociações com o Governo do Estado tornou-

se evidente quando a Reitoria realizou manobra interna de confisco de parte 

orçamento de custeio (fonte 01 - tesouro) e receitas próprias das Unidades 

(fonte 4 e 44), através da Portaria Propeg 42/2020, de 16/09/2020. Na ocasião, 

a Comissão de Orçamento se manifestou contrariamente a essa estratégia, na 

qual a preservação orçamentária e as receitas próprias das Unidades, 

resultados dos esforços de gestões eficientes das Unidades da Unesp, 

estavam sendo claramente oferecidas em sacrifício na negociação com o 

Governador João Dória. Essa Portaria foi revogada muito posteriormente, após 

diversas reuniões de sensibilização. 
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O argumento de que a Unesp fez os ajustes orçamentários 

necessários para o pagamento do 13º salário e que não seria mais preciso o 

apoio orçamentário e financeiro do Estado, representa, na prática, uma nova 

punição à Unesp. Esse recurso fundamental, que era aguardado por toda a 

comunidade desde o início da pandemia, não é apenas para o fechamento das 

contas da atual gestão, em particular da décima segunda folha de pagamento, 

mas também para que a nova gestão da Unesp pudesse conduzir mais 

adequadamente a Instituição. 

A mudança de foco nas negociações representa assumir e abrigar o 

ônus imposto pela LC 173/2020 a toda a comunidade unespiana, porém sem 

ter acesso ao bônus financeiro que o Estado de São Paulo recebeu do 

Governo Federal. 

Portanto, vemos com estranheza e enfatizamos que 

inexplicavelmente o Reitor abre mão de negociar um montante de recursos 

essenciais para o futuro da Unesp, que terá que enfrentar as sombras e a 

incerteza de uma crise sanitária e suas adversidades. 

Diante de todo o exposto, a Comissão de Orçamento se 

manifesta contrariamente a esse posicionamento da Reitoria e roga que 

as negociações que envolvem os R$ 168 milhões sejam imediatamente 

retomadas, de modo a proporcionar a nova gestão da Unesp a capacidade 

orçamentária para honrar os compromissos futuros da universidade. 

 

 

                   
      Prof. Dr. Cláudio Cesar de Paiva 

Presidente da Comissão de Orçamento 

 

 


