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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO-1 

ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e 3 

catorze, às 13h30, em terceira e última convocatória, na Sala da Congregação da Faculdade 4 

de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, reúne-se o Conselho Técnico 5 

Administrativo da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - FDRP, sob a presidência do 6 

Professor Associado Umberto Celli Junior, Diretor da Unidade, com a presença do 7 

Professor Associado Alessandro Hirata (Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e 8 

Disciplinas Básicas), do Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias (Chefe do Departamento de 9 

Direito Público), da Representante Discente Ana Caroline Brandani da Costa Santos e do 10 

Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos Suplente Sr. Fernando Ribeiro 11 

Rodrigues. Justificaram, antecipadamente, suas ausências a Profª Titular Giselda Maria 12 

Fernandes Novaes Hironaka e os Professores Doutores Camilo Zufelato (Chefe do 13 

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil) e Jair Aparecido Cardoso (Suplente 14 

do Chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil). Presentes, também, a 15 

Srª Maria José Carvalho de Oliveira, Assistente Acadêmica, para secretariar a reunião e 16 

como convidada a Srtª Gisele Cristina dos Santos, Assistente Financeira. O Sr. Presidente 17 

declara abertos os trabalhos, dando as boas vindas a todos. Em seguida, inicia a Parte I - 18 

EXPEDIENTE. 1. Discussão e votação das Atas das 13ª Sessão Extraordinária 19 

do Conselho Técnico-Administrativo, realizada em 26.06.2014. Não havendo 20 

manifestações nem alterações, a Ata é aprovada, por maioria, pelos presentes, com a 21 

abstenção da Representante Discente Ana Caroline Brandani da Costa Santos, pois não 22 

participou daquela reunião. 2. Comunicações do Senhor Diretor: lembra a todos que 23 

estão reforçando o item Transparência da FDRP, no site, onde estão disponíveis as despesas 24 

orçamentárias da USP e a execução orçamentária da Unidade, de forma que todos têm 25 

acesso a tudo que está sendo gasto. Além da execução orçamentária, há também o resíduo 26 

do orçamento e também da receita, como a Srtª Gisele vai explicar rapidamente. Registra 27 

que, a exemplo do que começou a ser discutido no âmbito da USP, com o envio das 28 

propostas das diretrizes orçamentárias, trata-se de um assunto extremamente técnico, foi 29 

distribuído o material na Unidade e diz que as dificuldades que todos tiveram não foram 30 

diferentes das suas. Informa que a Srtª Gisele se reuniu com as suas contrapartes das outras 31 

Unidades e daí foi produzido um documento que foi enviado ontem a todos em que os 32 

Assistentes Técnicos Financeiros levantam algumas questões que foram endereçadas para a 33 
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Administração Central, para esclarecer muitas dúvidas. São os Assistentes Financeiros que 34 

lidam com isso no dia a dia e têm dúvidas. Quando essas dúvidas forem respondidas, será 35 

verificada a possibilidade de dar algum tipo de contribuição, pois o prazo para manifestação 36 

foi alongado até o dia 23 de setembro. Em janeiro do próximo ano, quando já houver a 37 

previsão orçamentária, ou seja, aquilo que virá como orçamento da Unidade, quer discutir 38 

como irão gastar, olhando para o orçamento e para as sobras orçamentárias, porque a 39 

Unidade não gasta tudo o que recebe durante o ano. Neste ano será gasto menos ainda, 40 

como prudência por toda essa situação. Contando com a sobra, irão receber o orçamento do 41 

próximo ano e pretende discutir qual a melhor forma de alocar esses recursos dentro da 42 

FDRP. Não só isso como também as receitas. No mês passado, houve a devolução, por parte 43 

da Reitoria, de mais um terço da receita desta Unidade, que estava retida e com isso já são 2 44 

terços. O outro terço está previsto para ser devolvido em 2015. Diz que, felizmente, 45 

conseguiram recuperar parte das receitas. Tem discutido muito com a Srtª Gisele, pois a 46 

Faculdade tem muitas atividades e os professores também e considera que a discussão com 47 

os membros do Colegiado e, eventualmente, até na Congregação é primordial para ver como 48 

serão alocados os recursos aos professores para que continuem participando dos seus 49 

eventos, etc. Ressalta que vai, de fato, introduzir maior transparência ao orçamento e à 50 

execução orçamentária da Unidade. Portanto, neste ano foi introduzida a transparência e no 51 

próximo ano todos irão participar desse processo. 3. Palavra aos Senhores Membros: 52 

nenhum dos membros desejando fazer o uso da palavra, o Sr. Diretor passa ao item 4. 53 

Atualização da situação orçamentária da FDRP: com a palavra, a Srtª Gisele 54 

Cristina dos Santos diz que vai repassar, de forma bem rápida, qual foi o valor do 55 

orçamento de 2014, da distribuição para a FDRP, que vai receber, até dezembro de 2014, o 56 

total de R$ 740.501,00, esclarecendo que mensalmente a Unidade recebe a cota 1/12 avos, 57 

portanto, para cada grupo orçamentário a Unidade recebe um valor mensal. Para o Grupo 58 

Básico, como cota mensal, R$ 47.451,67; Grupo de Manutenção de Edifícios, R$ 8.619,39; 59 

Grupo de Equipamentos de Segurança R$ 861,93; Grupo de Manutenção de Equipamentos 60 

de Informática R$ 991,20; e Grupo Treinamento de Servidores R$ 370,31. Com relação aos 61 

recursos que foram contingenciados, referentes ao ano de 2013, houve duas devoluções em 62 

relação ao orçamento, sendo 6% em fevereiro e 6% em abril. Com relação ao NAP’s também 63 

houve a devolução de 6% em fevereiro e no dia 31 de março repassaram uma única parcela 64 

de R$ 64.442,85 e não houve mais nenhuma devolução. Da Receita Própria, em fevereiro a 65 

Unidade recebeu 6%, em março, recebeu o primeiro um terço no valor de R$ 810.777,87 e 66 
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agora, no dia 2 de setembro, a Unidade recebeu mais um terço no mesmo valor de R$ 67 

810.777,87, da receita que havia sido contingenciada. Trouxe, também, para conhecimento, 68 

a execução orçamentária da Unidade acumulada até o dia 31.08, por grupo orçamentário, 69 

de forma bem detalhada, todos os empenhos relacionados ao grupo básico, grupo de 70 

manutenção predial, equipamentos de segurança, etc., para ter uma noção de quanto, 71 

nesses 8 (oito) meses a FDRP executou do seu orçamento e também de alguns itens 72 

referentes à receita. No total, foi feita uma execução orçamentária de R$ 895.604,23 e a 73 

grande parte, na verdade, relacionada diretamente à Unidade são os grupos até Projetos 74 

Especiais, no slide, pois o grupo de convênios são as execuções dos cursos, que tem esse 75 

valor um pouco mais alto por causa dos empenhos de pagamentos professores e despesas 76 

miúdas. Portanto, da Unidade seria o Grupo Básico; Manutenção de Edifícios - quanto, a 77 

Faculdade comprou até agora de materiais para manutenção; Equipamentos de Segurança 78 

– que envolve EPIs, toda a parte de materiais de segurança da Unidade; Manutenção dos 79 

Equipamentos de Informática; Treinamento de Servidores – valor já investido; do Napes 80 

que são os empenhos das bolsas e nos Projetos Especiais alguns projetos de docentes que 81 

ainda estão nesse grupo, que retornaram. A maior parte está no grupo de Convênios que é 82 

relacionado aos cursos de Especialização que totalizam a execução orçamentária até a data 83 

de 31.08 no valor de R$ 895.604,23. A próxima planilha traz a posição dos saldos, há um 84 

controle por grupo orçamentário de cada grupo do orçamento e da receita da Unidade, 85 

então o saldo leva em conta o que retornou do orçamento menos o que a Unidade gastou e 86 

mais o que entra mensalmente. No Grupo Básico hoje o saldo é de R$ 493.145,65; 87 

Manutenção de Edifícios R$ 15.472,59; Equipamentos de Segurança, como gasta com maior 88 

frequência a cota que é pequena, praticamente só tem a cota do mês no valor de R$ 861,92; 89 

Manutenção de Equipamentos de Informática R$ 586,22; Treinamento de Servidores não 90 

tem saldo, pois foi feito um remanejamento para o treinamento do Sr. Júlio; Napes tem R$ 91 

19.982,97, que o Prof. Marrara está destinando para as novas bolsas e outros projetos do 92 

curso; e dentro daquela devolução da Receita tem o valor que pertence aos Projetos 93 

diretamente de infraestrutura da Unidade, que perfaz o valor de R$ 1.722.089,23; e os 94 

Projetos específicos dos docentes R$ 141.710,49, porque na Receita tem o Projeto Inovalab, 95 

alguns projetos de novos docentes, Projetos 1 que também estão na receita da Unidade, 96 

então, conforme estão retornando esses terços, também são retornados aos docentes 97 

também essa disponibilização. Portanto, esta é a posição do saldo da Unidade até hoje de 98 

manhã. As planilhas apresentadas integram esta Ata como Anexo I. O Sr. Diretor 99 
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agradece e inicia a Parte II – ORDEM DO DIA: 1 - PARA REFERENDAR. 1.1 - 100 

PROCESSO 2013.1.109.89.9 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO 101 

PRETO. Termo aditivo ao contrato celebrado entre a União/CNJ e a USP/FDRP, 102 

objetivando a prorrogação do cronograma de execução do contrato, pelo prazo de 60 dias, a 103 

contar de 02.07.2014. Aprovado ad referendum do Conselho do Departamento de Direito 104 

Privado e de Processo Civil em 16.07.2014. Aprovado ad referendum do Conselho Técnico 105 

Administrativo em 18.07.2014. O Conselho Técnico Administrativo referenda, por 106 

unanimidade, o despacho do Sr. Diretor, às fls. 97, que aprovou o termo 107 

aditivo ao contrato celebrado entre a União/CNJ e a USP/FDRP, objetivando a 108 

prorrogação do cronograma de execução do contrato, pelo prazo de 60 dias, a 109 

contar de 02.07.2014. Nenhum dos demais membros desejando fazer o uso da palavra, o 110 

Sr. Diretor agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às 14h40min. Do 111 

que, para constar, eu,                                     , Maria José de Carvalho Oliveira, Assistente 112 

Acadêmica, lavrei e digitei esta Ata, que será examinada pelos senhores Conselheiros 113 

presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 12 114 

de setembro de 2014. 115 
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