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A COP, em reunião realizada em 14.06.2022, tendo em vista
que, no exercício de 2021, houve superávit orçamentário, aprovou a
Reserva Patrimonial de Contingência no valor de R$1.380.000.000,00,
conforme proposto pela CODAGE.
São Paulo, 14 de junho de 2022.

Marina Gallottini
Secretária Geral

Superávit Orçamentário

Departamento de Finanças
Universidade de São Paulo

DF2

Resolução 7344, de 30 de maio de 2017:
Artigo 14 - § 3º – Entende-se por superávit orçamentário o resultado positivo da diferença entre o total
das liberações de recursos do Tesouro do Estado de São Paulo advindas da quota parte da USP sobre a
arrecadação de ICMS, quota parte do Estado, conforme definição do Decreto Estadual nº 29.598/1989,
e o total pago das despesas gerais da fonte tesouro da Universidade do exercício anterior, conforme
relatório final de fechamento aprovado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP).
Recursos Recebidos do Tesouro do Estado
Despesas Pagas com Recursos do Tesouro do Estado
Despesas Correntes e de Capital
Restos a Pagar
Total de Despesas Pagas
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

2021
6.943.231.086,23
4.838.954.176,53
453.213.387,61
5.292.167.564,14
1.651.063.522,09

Artigo 14 – § 2º – A reserva patrimonial prevista no caput será anualmente composta de parte do
superávit orçamentário apurado com base no exercício anterior, aprovado pelo Conselho Universitário.

Superávit Orçamentário

Departamento de Finanças
Universidade de São Paulo

DF3

Resolução 7344, de 30 de maio de 2017
Artigo 14 – A USP terá como meta a constituição de uma reserva patrimonial de contingência em valor
equivalente ao de três folhas de pagamento mensais.
§ 1º – As folhas de pagamento que servirão de base para o cálculo do montante da reserva patrimonial
a ser constituída serão calculadas a partir da média das despesas totais com pessoal do exercício
anterior, conforme definido no §1º do artigo 2º.
Valor da Reserva de Contingência, em 31 de maio de 2022: R$369.554.862,65

Valor da Folha atual: R$460.000.000,00
Considerando o valor do Superávit e o aumento dos gastos com pessoal, adicionado ao fato de no ano
de 2021 não ter tido reajuste, sugere-se que seja utilizado o valor atual para constituição da referida
Reserva.
Valor a ser acrescido à Reserva de Contingência em junho de 2022: R$1.010.445.000,00

Valor Final da Reserva de Contingência após acrecimo em junho de 2022: R$1.380.000.000,00

