
DCE da Unicamp e DCE-Livre da USP

Ofício nº 9/2013 (explicativo do item 1 do Ofício nº 5, de 25/3/2013)

São Paulo, 16 de maio 2013

Prezado Prof. Dr. José Tadeu Jorge

Considerando:

 que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal já está em vigor;

 que o Cruesp representa as reitorias das três universidades estaduais paulistas,
sendo que o Centro Paula Souza está vinculado e associado à Unesp,

  e que, conforme o art. 1º, inciso II da referida lei: “as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.”, portanto, as universidades estaduais paulistas e o Centro
Paula Souza estão a ela subordinados,

O Fórum das Seis solicita os seguintes dados, e que estes sejam fornecidos em
formato eletrônico de modo a facilitar a sua análise, quanto a:

1. Recursos:

1.  Os valores totais em Reais, disponíveis em 1º de março de 2013, em cada
universidade estadual paulista e no Centro Paula Souza, bem como a relação
das contas bancárias e/ou aplicações financeiras e seus respectivos valores,
mantidas por cada uma destas instituições. (…)

Para facilitar a leitura e a compreensão, o Cruesp pode preencher a tabela a seguir,
sendo que as entradas constituem meros exemplos ilustrativos:



Instituição
Financeira

Tipo de conta ou
aplicação
financeira

Nº da conta ou identificação
da aplicação / vínculo com

conta corrente

Saldo em 1º/3/13
(R$)

Banco do Brasil Conta corrente xxxxxxx yyyyyyy,zz
Banco do Brasil BB Reaplique xxxxxxx yyyyyyy,zz
Banco do Brasil CDB xxxxxxx yyyyyy,zz

…... …... ….... ….....

…... ….... …... …......
Total Geral 

Os demais itens contidos no Ofício nº 5, de 25/3/2013, serão reapresentados pelo Fórum
das Seis na reunião com a Comissão Técnica do Cruesp, em 21/5/2013.

No aguardo de breve retorno, subscrevemo-nos atenciosamente,

Prof. César Minto

p/Coordenação do
Fórum das Seis

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. José Tadeu Jorge, MD. Reitor da Unicamp e presidente do Cruesp.

Com cópia: 
Prof. Dr. João Grandino Rodas , MD. Reitor da USP.
Prof. Dr. Julio Cezar Durigan, MD. Reitor da Unesp.
Profa. Laura Laganá, MD. Diretora Superintendente do Centro Paula Souza.


