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PARTE 1 
 

Conclusão dos Projetos iniciados na Gestão 2009-2012 
 

Quando do início da Gestão 2012-2016, havia um conjunto de projetos que estava 
em andamento: obras já licitadas em execução, obras a serem executadas, projetos em 
elaboração, recursos solicitados. Muitas dessas obras eram de grande importância para o 
Campus e, devido a esse contexto, foi dado continuidade.  

Com as restrições orçamentárias da USP em 2014, os andamentos ficaram 
prejudicados, havendo grande atraso na realização, uma vez que os recursos financeiros 
foram confiscados. 
 

� Abastecimento de Água 
 

• Manutenção de Poços e Reservatórios 
Devido à expansão de vagas na USP e à implantação de duas novas Unidades de 

Ensino no Campus de Ribeirão Preto, houve aumento no consumo de água. O Campus 
possuía um poço tubular (Poço Tubular 2) com capacidade de captação de 102m³/h de 
água e o consumo do Campus estava no limite de sua capacidade, em torno de 100m³/h. 

Para evitar desabastecimento de água no Campus, foi preciso traçar planejamento 
visando aumentar a captação e reserva de água. Nesse planejamento estavam previstas 
várias ações, como recuperação do Poço Tubular 1, manutenção e limpeza do Poço 
Tubular 2, rebaixamento da bomba, manutenção dos Reservatórios 2 e 3, com a 
substituição de encanamentos e registros com a adequação do sistema de bombeamento 
/ transferência de água dos reservatórios e instalação de reservatório de 500m³ de água. 

Com a colaboração da SEF no financiamento das obras, foi investido o valor na 
ordem de 1,7 milhão de reais. Em 2011 foi iniciada a reestruturação da rede de água do 
Campus, os trabalhos foram concluídos em 2014 e atualmente os dois poços tubulares 
estão totalmente operacionais, com a capacidade de vazão de 210m³/h, a reserva de água 
do Campus aumentou, passando de 2500m³ para 3000m³. 
 

 
                                Reservatório metálico R3 
 

 
                                           Poço Tubular 2
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Garantido o abastecimento de água do Campus, iniciou-se a 2ª etapa na manutenção 

do sistema hídrico. Está programado a impermeabilização dos Reservatórios de água de 
concreto R1, R2 e R3, tratamento e pintura do Reservatório metálico R3, troca de alçapões, 
substituição do cabeamento, troca do padrão de distribuição de energia que alimenta os 
reservatórios e modernização/automatização do sistema de boias.  
 

• Recuperação das Minas 
O Campus de Ribeirão Preto possui 9 poços de visita (minas) de 1,5m² de diâmetro e 

com profundidade média de 5m, que foram utilizados para captação de águas na antiga 
Fazenda Monte Alegre. Com o passar do tempo, houve invasão das galerias por raízes de 
árvores, causando entupimento e desmoronamento de terra em torno dos poços, 
comprometendo as estruturas e o fluxo das águas. Devido às dificuldades de acesso e 
manutenção, pois se encontram em meio à floresta, estão sendo realizados estudos para 
viabilizar a recuperação dessas minas, uma vez que poderão ser utilizadas como uma forma 
de captação de água para o Campus. 
 

 
Poço de visita nº 2, vista geral do desmoronamento 

 

 
Poço de visita nº 3, está sofrendo desmoronamento lateral 
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� Monitoramento e Controle da Infestação de Carrapato-Estrela, 
Vetor da Febre Maculosa, no Campus USP de Ribeirão Preto 

Em 2011, o Campus foi surpreendido com o surgimento de infestação de carrapatos, 
principalmente o carrapato-estrela, vetor da Febre Maculosa.  

Por ser ambiente favorável para habitat das capivaras, apresentando grande extensão 
de área de preservação ambiental em torno de corpos d’água, utilizado para procriação e 
devido ao limite do Campus com fazendas que cultivam cana de açúcar, tornando-se área 
abundante em alimentos para esse tipo de animal, a população de capivara multiplicou-se 
exponencialmente na última década e começou a adentrar a área urbana. 

Como a capivara é hospedeiro primário de carrapatos, vários pontos do Campus por 
onde elas circulavam ficaram infestados por carrapatos, ocorrendo as infestações humanas, 
sendo necessário interditar locais, como CEFER e parte da Escola de Educação Física.  

A Divisão de Vigilância Epidemiológica e a Divisão de Controle de Zoonoses da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto visitaram o Campus e emitiram relatório de 
investigação epidemiológica, atestando a presença de carrapato-estrela no Campus e 
fornecendo o informe sobre a Febre Maculosa Brasileira. 

Foi enviado ofício circular e e-mail aos usuários do Campus com o informe sobre a 
Febre Maculosa Brasileira. O trabalho de roçada nas áreas infestadas foi intensificado e placas 
foram colocadas, alertando os usuários do Campus quanto ao perigo de infestação por 
carrapato. 
 

 
Placa informativa e educativa 

colocada em áreas de risco de infestação de carrapatos 
 

Foi contratado serviço de consultoria para a implantação de Plano de Manejo de 
Carrapato-Estrela no Campus USP de Ribeirão Preto. 

Quando do início desta Gestão, os locais infestados já haviam sido mapeamentos e 
realizado o trabalho de intervenção com aplicação de pesticidas. 
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Mapa identificando os locais aonde foram encontrados os carrapatos-estrela 

 
Foi dado continuidade ao trabalho de monitoramento e controle do carrapato-estrela 

no Campus e ainda à construção de alambrados em torno de cursos d’água do Campus, no 
limite das Áreas de Preservação Permanente (APPs), restringindo o espaço das capivaras à 
mata ciliar, diminuindo assim a colonização e/ou recolonização por carrapatos em áreas onde 
há maior concentração de pessoas. 
 

    
 

        
 

A construção de uma barreira física facilita o controle de menor número de focos de 
infestação por carrapatos (ninfas e adultos) nas Áreas de Influência Indireta (AII) recolonizada 
apenas por hospedeiros secundários e reduz o uso de pesticidas. 

Foram construídas aberturas na base da estrutura do alambrado para passagem de 
pequenos mamíferos, como cutias, tatus etc. 
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Construção do alambrado e abertura em sua base para permitir a passagem de pequenos animais 

 
Além disso, foram construídas passagens subterrâneas ou “Capivarodutos” para 

permitir o fluxo de capivaras ao longo dos corpos de água. Foram investidos nessa obra de 
construção dos alambrados e dos capivarodutos recursos em torno de R$502.000,00. 
 

   
Construção do Capivaroduto e grade de ferro para permitir a ventilação e entrada de luz no interior da tubulação 

 
Foram instaladas câmeras Trap nos capivarodutos com o objetivo de avaliar a 

passagem de capivaras e outros animais da vida silvestre. Além de capivaras, outros 
mamíferos como gatos e tatus também utilizam a passagem. 
 

       
Capivaras passando pelo Capivaroduto entre a ARFUSP e o CEFER 
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Observações realizadas por meio de câmeras Trap nas passagens do Laureano e Monte 

Alegre com a divisa entre o Campus USP-RP e a cidade de Ribeirão Preto mostraram não haver 
conectividade dos grupos de capivaras do Campus com os da cidade de Ribeirão Preto. 

Outras ações importantes foram realizadas no Plano de Manejo de Carrapato-estrela, 
como: 

• Palestras de esclarecimentos para a comunidade do Campus sobre os hábitos e riscos 
do carrapato-estrela e seus hospedeiros. Foram apresentadas à Comissão do Meio 
Ambiente da PUSP-RP, assim como a grupos de professores interessados em conhecer 
os planos e resultados da pesquisa. 

• Adaptação de medidas mitigadoras da infestação de focos de carrapatos-estrela. 
Equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura do Campus visando manter os espaços 
gramados permanentemente roçados. 

 

 
Equipamento adquirido para realização de aplicações de produtos para o controle dos carrapatos  

 

• Treinamento do uso de Equipamentos de Proteção Individual contra picadas por 
carrapatos-estrela. Diversos grupos de risco que frequentam matas ciliares foram 
treinados. 
Com o ordenamento do espaço físico entre os refúgios da vida silvestre e as áreas 

urbanas, o Campus da USP-RP começou a colher resultados positivos da construção do 
alambrado, pois ocorreu sensível diminuição da extensão de áreas vulneráveis infestadas por 
carrapatos, consequentemente houve diminuição da aplicação de produtos usados para o 
controle de carrapatos e parasitismo humano. 

Foram disponibilizadas fichas para notificação de parasitismo humano para usuários 
no site da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto 
(http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/vetores/cadastro/cad.asp). As pessoas que sofreram 
esse tipo de parasitismo preencheram e enviaram à PUSP-RP 36, 15 e 9 fichas em 2013, 2014 
e 2015, respectivamente, registrando-se assim queda de cerca de 75% entre o início dos 
registros e 2015, o que sugere diminuição significativa na infestação de carrapatos no 
ambiente em dois anos após instalação do alambrado. 

No ano de 2015, foram realizadas 66 aplicações preventivas, 33 aplicações curativas e 
atividades de monitoramento concluídas que tiveram como resultado: 25 com presença de 
carrapatos e 119 sem presença de carrapatos. 
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Campus USP-RP: a sinalização em azul representa as armadilhas de gelo seco, instaladas para avaliar a presença de 

carrapatos ao longo dos diferentes sítios do Campus 

 
Foram instaladas várias escadas ao longo do alambrado para evitar que seja danificado 

por usuários na tentativa de adentrar na mata ciliar. 
 

 
Escada posicionada em local estratégico para ser utilizados por usuários do Campus 

 
Além dos investimentos na construção dos alambrados, foram investidos ao longo 

desses quatro anos em torno de R$330.000,00 em consultoria, equipamentos e materiais para 
monitoramento e controle da infestação de carrapatos no Campus, parte desses recursos 
financeiros foi disponibilizada pela CODAGE. 

A grande extensão do alambrado, que está sujeito as incidentes de queda de árvores 
e outros danos, exige constante manutenção. Para tanto, a PUSP-RP conta com a colaboração 
da Seção de Parques e Jardins e da Seção de Manutenção Predial, que realizam os consertos 
normalmente no mesmo dia, evitando assim o acesso de capivaras à área urbana do Campus 
da USP-RP. 

O trabalho de controle conta ainda com apoio da Comissão de Vetores na elaboração 
e aquisição de material educativo, palestras informativas aos usuários do Campus sobre Febre 
Maculosa, na vistoria de locais e casas, no recebimento e controle das fichas de parasitismo 
humano. 

As ações conjuntas de várias áreas da Prefeitura levam aos resultados positivos, 
mostram um avanço no controle do carrapato-estrela no Campus e melhora significativa na 
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segurança de seus usuários, diminuindo o risco de contaminação por patógenos transmitidos 
pelo carrapato-estrela em humanos. 
 

� Reformas e Manutenções de Casas ou Prédios utilizados pelas 
Seções da PUSP-RP 

A construção de muitos dos prédios utilizados pelos Serviços da PUSP-RP data da época 
da Fazenda Monte Alegre e Escola Agrícola que normalmente necessitam de reformas e 
adequações, pois apresentam infiltrações, problemas de telhado, rachaduras, reforma da 
parte elétrica e hidráulica. 
 

• Reforma da Casa 1 da Rua do Biotério – Centro de Visitantes 
Na 15ª Reunião do Conselho Gestor, realizada em 18/04/2012, foi deliberada a 

destinação da Casa do Administrador (antigo Restaurante dos Docentes) para instalação de 
um restaurante no Campus. Desde 2003, a Casa estava sendo utilizada pelo Centro de 
Visitantes que realiza o atendimento aos visitantes no Campus, visitas monitoradas e 
atividades de oficinas de pintura. 

Desse modo, coube à PUSP-RP providenciar outro espaço. O serviço do Centro de 
Visitantes foi então alocado na Casa 1 da Rua do Biotério; para tanto, foi necessária a reforma 
geral do imóvel. Parte do investimento foi concedida pela SEF e outra complementada pela 
PUSP-RP, totalizando investimento na ordem de R$240.000,00. 

O Centro de Visitantes realiza importante trabalho de fornecer informações sobre o 
Campus (eventos, localizações, concursos, etc.) via telefone, e-mail e pessoalmente, com 
orientação e entrega de mapas e folders durante o ano todo, mas principalmente no início do 
ano, quando o fluxo de pessoas e atendimento telefônico é intenso, sendo fornecidas 
informações a respeito de locais de matrículas, orientações de como chegar aos locais e 
entrega de mapas. Realiza ainda visitas monitoradas para escolas e outras instituições, 
conforme demonstrado na Tabela 01, com tour pelo Campus, apresentando sua história, seu 
patrimônio cultural e informações sobre cursos oferecidos. 
 

Tabela 01 – Tour pelo Campus (visitas monitoradas) 2012 a 2016 

Ano 
Nº de 

atendimentos 
Público 

2012 25 984 

2013 22 1.017 

2014 34 1.568 

2015 23 936 

2016 34 1.451 

 
Nesse Centro também está instalado o atendimento de ouvidoria do Campus; o setor 

administrativo também presta suporte ao Ouvidor. 
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Antes da reforma 

    
 

     
 
Depois da reforma 
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• Reforma da Casa 7 da Rua Pedreira de Freitas para implantação da Casa 
de Hóspedes Estrangeiros 
A Casa de Hóspedes Estrangeiros foi inaugurada em dezembro de 2014 para atender 

estrangeiros que procuram local temporário para se hospedarem até conseguirem instalação 
definitiva no país. 

Foi reformada totalmente a Casa 7 da Rua Pedreira de Freitas para implantação desse 
serviço. A casa possui 12 vagas de hospedagem, distribuídas em 7 quartos, e integrou mais 
uma casa ao conjunto de Casas de Hóspedes (Casas 8 e 9 da Rua Pedreira de Freitas).  

Nessa reforma foram disponibilizados recursos da PUSP-RP em torno de R$195.000,00 
e ainda na aquisição de móveis, eletrodomésticos, utensílios, roupas de cama, mesa e banho, 
totalizando o investimento na implantação do serviço de R$265.000,00. Cabe destacar 
também que, devido à solicitação dos usuários estrangeiros, que em sua maioria estranhou o 
clima quente de Ribeirão Preto, está prevista em 2016 a climatização da Casa, com instalação 
de oito ares-condicionados. 

Entre 2015 e 2016, foram realizados os atendimentos conforme Tabela 02. 
 

Tabela 02 – Nº de Diárias da Casa de Hóspedes Estrangeiros – 2015 e 2016 

Meses 
Nº de diárias 

2015 
Nº de diárias 

2016 

janeiro  66 

fevereiro 2 186 

março 141 161 

abril 161 244 

maio 139 131 

junho 244 234 

julho 154 107 

agosto 122 120 

setembro 120 166 

outubro 64 58 

novembro 177 145 

dezembro 65 32 

Total 1.389 1.650 

 
Depois da reforma 
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Inauguração da Casa de Hóspedes Estrangeiros (à esquerda Prof. Dr. Osvaldo Luiz Bezzon, 

à direita Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes e Prof. Fernando Luís Medina Mantelatto) 

 

• Reforma do Posto de Combustível do Campus 
Para atendimento à legislação vigente e com a implantação de sistema de 

abastecimento de combustível terceirizado, foi realizada a retirada do tanque e instalado um 
reservatório com capacidade de 15 mil litros. 

O posto reformulado é utilizado para armazenamento e abastecimento de óleo diesel, 
combustível este utilizado nas máquinas e tratores da Seção de Parques e Jardins. 
 

 
 

• Manutenção dos Prédios da PUSP-RP 
Além das significativas reformas, foram realizadas manutenções em vários prédios da 

Prefeitura, principalmente com relação a telhados, pintura, adequações de espaços, etc. 
 

− Reforma dos telhados da Casa 16 da Rua das Paineiras e Casas 32 e 33 da Rua Clóvis Vieira; 

− Impermeabilização e instalação de grelhas no Restaurante, investidos R$82.032,57; 

− Impermeabilização da cozinha do Restaurante; 

− Reforma do prédio da DVMANOP; 

− Pintura externa do prédio do Biotério; 

− Reforma da Guarda Universitária. 
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Casa 16 – Rua das Paineiras 

 

    
Casa 32 – Rua Clovis Vieira 

 

      
Impermeabilização e instalação de grelhas no Restaurante Universitário 

 

 
Impermeabilização do piso da cozinha do Restaurante Universitário 
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  Revisão de telhado, reforma dos banheiros da DVMANOP                          Prédio da DVMANOP com pintura nova 

 

� Construção de Galpão da Fábrica de Maravalha 
Em abril de 2014, foi inaugurado o novo prédio da Fábrica de Maravalha no Biotério 

Geral, aumentando a capacidade de produção desse insumo para criação de animais para 
ensino e pesquisa. Para essa ocasião, as equipes da DVAPTRA, do CETEC e do DTI-RP (atual 
CeTI-RP) produziram vídeo sobre o Biotério Geral do Campus da USP-RP, com breve histórico 
do Biotério Geral da PUSP-RP e sua importância no desenvolvimento da pesquisa da USP, 
destacando a tecnologia diferenciada utilizada na Fábrica de Maravalha. link: 
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=22689&idVideoVersion=19255 

Foram investidos aproximadamente R$260.000,00 na construção do galpão, recursos 
estes provenientes da receita do Biotério Geral. 
 
Antiga Fábrica de Maravalha 

       
 
Prédio Novo 

     
 

� Construção de Torres Metálicas Autoportantes e Monitoramento 
por Câmeras na Área da Floresta 

Em agosto de 2011, um dos maiores incêndios já ocorridos no Campus USP de Ribeirão 
Preto destruiu parte da Floresta, cerca de 36ha (360.000m²) de um total de 86ha, causando 



20 | R e l a t ó r i o  d e  G e s t ã o  2 0 1 2 - 2 0 1 6  

 

ainda a morte de muitos animais e riscos aos usuários, uma vez que as chamas chegaram bem 
próximas às edificações da área urbana do Campus. 

Na Prefeitura do Campus estava em estudo, para definição de projeto, como uma das 
ações preventivas a incêndios, a construção de duas torres de observação na área de 
reflorestamento, visando monitorar a área da Floresta do Campus USP de Ribeirão Preto. 

Após reuniões com a Divisão de Manutenção e Operação, Divisão Administrativa e 
Seção de Informática, foi definido o projeto de instalação de duas torres de 40m de altura, 
autoportantes, em locais estratégicos, com monitoramento por câmeras de alta definição, a 
fim de visualizar rapidamente sinais de incêndio (fogo/fumaça) durante o período diurno, 
permitindo acionamento imediato da Guarda Universitária ou, se necessário, Corpo de 
Bombeiros. 

O posicionamento das torres foi determinado pela Divisão de Manutenção e Operação 
da PUSP-RP (DVMANOP), com o objetivo de monitorar uma área de aproximadamente 190 
hectares e um perímetro de 8 quilômetros. 
 

 
Área e perímetro a serem monitorados. Posicionamento das torres (Fonte: Google Earth). 

 
O projeto foi apresentado à Superintendência de Espaço Físico (SEF), que 

disponibilizou os recursos financeiros. No primeiro trimestre de 2014, com investimento de 
R$276.761,65, as torres estavam devidamente construídas e instaladas. 
 

          
Torres finalizadas 
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Os recursos remanescentes para aquisição dos equipamentos de monitoramento 

foram recolhidos devido à nova política orçamentária da Reitoria. 
No segundo semestre de 2014, com o intuito de angariar recursos para finalização do 

projeto, foi apresentado projeto de aquisição dos equipamentos de monitoramento à 
Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), que foi analisado e considerado relevante para 
a manutenção das reservas ecológicas do Campus, para o qual a SGA destinou recursos, sendo 
possível assim dar continuidade ao projeto. 

Em 2015, foi concluída a instalação das câmeras de monitoramento das torres, tendo 
sido investidos R$116.622,00 nessa fase final do projeto. 
 

     
Imagens das câmeras instaladas na Torre 

 
Esse monitoramento abrange grande área da Floresta, como também partes das 

divisas do Campus (aquelas que estiverem ao alcance de visão do equipamento), contribuindo 
para evitar que pessoas não autorizadas adentrem a Floresta, visualiza sinais de incêndio na 
área, já que utiliza câmeras de alta resolução (full HD) e grande zoom óptico, permitindo 
aproximar imagens distantes sem distorções. 
 

� Construção de Bolsões (estacionamentos) 
Para facilitar o acesso aos serviços prestados na Casa 22 da Rua Paineiras e Casas 43 e 

44 da Rua Clóvis Vieira, foram construídos bolsões defronte aos referidos imóveis. 
 

     
Estacionamento da Casa 22 – Rua das Paineiras 
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Estacionamento da Casa 43 – Rua Clóvis Vieira 
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Projetos em Andamento 
 

� Reforma do Espaço Cultural do Campus 
Foi contemplada no Plano Plurianual da SEF, em 2011, a reforma e ampliação do 

Espaço Cultural, importante local para realizações de eventos culturais e acadêmicos do 
Campus. 

Na época, o projeto havia sido orçado em R$1.210.071,41. A SEF liberou recursos 
financeiros na ordem de R$30.000,00 para contratação do serviço de projeto executivo da 
reforma. Quando da contratação do projeto, devido às restrições orçamentárias da USP, os 
recursos foram recolhidos, além de suspensos os recursos para obras. 

Após a liberação da receita da Unidade, houve a decisão de dar andamento na 
contração de alguns projetos, dentre eles o do Espaço Cultural. Dessa forma, foi contratado o 
projeto, com a previsão de entrega para final de maio de 2016. 
 

� Reforma do Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários 
(CREU) 

Devido à ação do tempo, faz-se necessária a reforma geral do Conjunto Residencial dos 
Estudantes Universitários (CREU); são 5 blocos, com 160 vagas de moradias para os estudantes 
de graduação do Campus. A reforma se dará de forma modular, ou seja, por bloco; ainda nessa 
reforma, está prevista a reestruturação da parte elétrica. 

O projeto executivo foi finalizado em 2012, orçado em torno de R$1.900.000,00. A 
PUSP-RP tinha na época o valor parcial de R$801.465,00, liberado pela Comissão de 
Permanência e Formação Estudantil. Foi apresentado ao Vice-Reitor o projeto executivo e 
justificada a necessidade de mais recursos para realizar reforma geral do CREU, que liberou os 
recursos complementares. 

No 2º semestre de 2013, foi realizada a licitação e revogada por razões de interesse 
público. Houve questionamentos quanto ao projeto e à planilha orçamentária. A 
Administração, devido à complexidade da obra, decidiu realizar a revisão do projeto e da 
planilha. 

Neste ínterim, os moradores do CREU solicitaram alterações no projeto para melhor 
atendimento às suas demandas, a desativação da lavanderia e transformação do local em sala 
de estudo, adequação da área de serviço dos apartamentos em lavanderia. Foram realizadas 
ainda as alterações do projeto para inclusão da rede lógica e adequações do prédio para os 
itens de segurança para instalação do SPDA e obtenção do AVCB. 

Em 2014, as economias orçamentárias foram retidas e os recursos destinados à 
reforma também recolhidos. Estava sendo realizado trabalho de convencimento junto aos 
Órgãos Centrais sobre a importância e a necessidade de reforma do CREU e havia a promessa 
de liberação de recursos para essa finalidade. 
 

� Construção de 2 Ginásios Cobertos e a Reforma do Bloco C 
(academias) do CEFER 

A Gestão anterior havia feito estudo para construção de 2 ginásios cobertos, em 
atendimento à solicitação do alunado, e apresentado à Comissão de Gestão da Política de 
Apoio à Permanência e Formação Estudantil para liberação de recursos financeiros, que foram 
disponibilizados em fevereiro de 2013. 
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A reforma do Bloco C, prédio contíguo ao ginásio do CEFER (antigo Restaurante), para 
alocar as academias, encontrava-se também em andamento. O projeto estava sendo 
elaborado para ser enviado ao CONDEPHAAT com a proposta de demolição parcial do prédio, 
desobstruindo a visão arquitetônica da fachada do prédio do Ginásio de Esportes.  

O Bloco C consiste em 3 salas de aulas amplas, porém precárias, que necessitam de 
adequação para práticas esportivas. Esse espaço foi incorporado ao CEFER em 2011 e tem sido 
amplamente utilizado, principalmente a partir da contratação de mais 5 Educadores de 
Práticas Esportivas, o que gerou grande aumento na oferta de cursos. Para essa obra, foi 
elaborado projeto pelo Prof. Dr. Valdir José Barbanti, diretor da EEFERP, em maio de 2012, em 
atendimento à portaria GR nº 926, de 25 de agosto de 2011 (USP nas Olimpíadas), que na 
época realizou vistoria nas dependências do CEFER e por meio desse levantamento angariou 
R$2.000.000,00 para construção de alambrados, reformas dos prédios (Bloco B e Bloco C) e 
trocas de equipamentos esportivos. 

Tanto o projeto das quadras cobertas como o do Bloco C estava no aguardo de 
entraves externos, um de definição de local para construção, assunto que foi analisado pelo 
Conselho Gestor e SEF, e o outro da aprovação do projeto pelo CONDEPHAAT. 

Com as restrições orçamentárias no início de 2014, os recursos disponibilizados para 
as obras foram recolhidos. Em abril de 2015, com as pendências sanadas, ou seja, o local para 
construção das quadras definido em abril de 2014 e o projeto de reforma do Bloco C aprovado 
pelo CONDEPHAAT em dezembro de 2014, o assunto foi retomado em reunião com o Pró-
Reitor de Graduação, Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, uma vez que os projetos vinham ao 
encontro do Plano de Metas da USP, eixo 8, o esporte como agente agregador. 

Os projetos foram enviados à SEF, que ficou encarregada de realizar a licitação do 
projeto executivo das duas obras, e assim foi feito, a assinatura do contrato de serviço estava 
prevista para maio de 2016, com entrega do projeto após 120 dias, em setembro de 2016. 
 

� Casas de Moradias de Funcionários 
No Campus, há atualmente 72 casas de moradias para funcionários divididas em 

colônias. Esses imóveis, em sua maioria, foram construídos entre os anos 1940 e 1950 com o 
objetivo de serem destinados como moradias aos funcionários da Escola Prática de 
Agricultura. Existem ainda colônias que são remanescentes da Fazenda Monte Alegre; a mais 
antiga das colônias é a Velha Milaneza, a qual, acredita-se que tenha sido construída para 
acolher os colonos para produção de café no século passado, por volta de 1916.  

Fica a cargo da Seção de Moradias da PUSP-RP coordenar os trabalhos de concessão, 
cadastro e controle de prazos de moradores e também a manutenção das moradias. 

Conforme relatório da Seção de Moradias, essas casas sofreram desgastes ao longo do 
tempo, na quais foram realizadas manutenções superficiais, tornando-se necessária a reforma 
geral, como a troca de madeiramento e telhas, parte elétrica, hidráulica, esgoto, piso, 
revestimento, pintura, troca de portas, janelas etc.  

O trabalho de reforma geral dessas moradias deu início na Gestão anterior, sendo a 
Colônia Milaneza, com 8 moradias, totalmente reformada e mais 4 casas da Colônia Nova 
Milaneza. 

Havia recursos disponibilizados pela SEF para reforma da Colônia Velha Milaneza para 
transformá-la em Vila Cultural e um cronograma para dar continuidade às reformas das casas 
da Colônia Nova Milaneza, que foi interrompido em 2014, pois as economias orçamentárias 
foram retidas e, devido à insegurança do cenário econômico da USP, a PUSP-RP priorizou 
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reformas e manutenções de prédios utilizados diretamente pelas atividades de apoio, como 
Restaurante, CEFER, Biblioteca Central, Biotério Geral, Casa de Hóspedes Estrangeiros etc. 

Em dezembro de 2015, foi elaborado relatório sobre o assunto e enviado à Reitoria por 
meio do Proc.15.1.1138.53.3. Além do relato da situação atual em que se encontram as casas, 
foi sugerido que parte das moradias fosse disponibilizada às Unidades para atividades-fim da 
Universidade, uma vez que a Prefeitura do Campus não possui recursos financeiros e nem 
humanos para manutenções de todas essas casas. Abaixo, a evolução de desocupação das 
casas devido às condições precárias dos imóveis. 
 

 
 

Na última classificação de funcionários para moradias, realizada em 2012, na lista entre 
técnicos e básicos havia em torno de 30 funcionários, denotando assim o desinteresse desse 
público em morar no Campus. Devido à baixa demanda na ocupação dos imóveis como 
moradia, para segurança e conservação do patrimônio público e histórico, a política de 
ocupação dessas casas tem que ser revista, tendo como solução ocupá-las com atividades-fim 
e serviços da USP em conformidade com a Portaria GR Nº 2449, de 20 de abril de 1989. 

Foi sugerido ainda que fossem mantidas algumas colônias, as mais afastadas da parte 
urbana do Campus, como moradias de funcionários, como, por exemplo, as 8 casas já 
reformas da Colônia Milaneza, a Colônia da Nova Milaneza, que é composta por 14 casas, 
sendo que 4 já passaram por reformas. Estava em estudo a elaboração de cronograma de 
reformas das demais casas com recursos próprios da PUSP-RP. 
 

    
                                           Antes da reforma                                                                            Depois da reforma 
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A Colônia Velha Milaneza é composta por 12 casas geminadas, o projeto de 

transformá-la em Vila Cultural consiste em tornar as 12 casas em 6, mantendo suas 
características arquitetônicas originais para alocar oficinas e exposições culturais, atividades 
de extensão das Unidades de Ensino. 

Há a necessidade da aprovação do projeto pelo CONDEPHAAT e nova liberação de 
recursos para execução do projeto. 
 

 
Casas 1 e 2 fazem parte do conjunto de 12 casas da 

Colônia da Velha Milaneza, imóveis remanescente da Fazenda Monte Alegre 
 

Algumas dessas casas apresentam problemas estruturais severos, com infiltrações e 
comprometimento de alicerce, desmoronamento de telhados e paredes, que demandam 
reformas de custo muito alto, como, por exemplo, as casas da Napolitana e da Rua do Viveiro. 
 

   
Na casa 3 da Rua Napolitana houve o desmoronamento do telhado e apresenta a estrutura das paredes comprometidas 

 
No relato feito à Reitoria, foi manifestada a preocupação da PUSP-RP com relação à 

situação das moradias no Campus de Ribeirão Preto; pois, além da não utilização causar o 
risco de depredação dos imóveis, existem os fatores de segurança, uma vez que essas casas 
podem ser invadidas e utilizadas para atos ilícitos e ainda risco de surgimento de vetores como 
o mosquito da dengue, escorpiões, morcegos, roedores, cobras etc. 
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PARTE 2 
 

Gestão 2012 a 2016 
 

� Campus da USP de Ribeirão Preto 
O Campus da USP de Ribeirão Preto é o segundo maior campus da Universidade de São 

Paulo (USP). 
Atualmente é composto por 8 Unidades de Ensino: Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP), Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (FCFRP), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), Faculdade de Direito de Ribeirão 
Preto (FDRP) e Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), que 
disponibilizam 31 cursos de graduação e 49 cursos de pós-graduação.  

Ainda, há no Campus instituições que usufruem de parte da infraestrutura e dos 
serviços da USP, como o Hospital das Clínicas, a Fundação Hemocentro, Bancos, Correios. 
 

 
Foto aérea do Campus (2011) entrada pela Av. Hélio Lourenço, Área de Serviços 

 

• Comunidade uspiana 
No início da Gestão, em julho de 2012, o Campus de Ribeirão Preto havia passado por 

significativas transformações, como a recém-inauguração do Restaurante Universitário, novas 
vagas de moradias estudantis com a implantação de quatro blocos de moradias da Vila 
Estudantil, área bancária, prédio novo de Camundongo SPF do Biotério Geral, etc. 

Em 2012, os usuários do Campus eram em torno de 15 mil, entre alunos, docentes e 
funcionários. Em 2016, esse número não teve alterações expressivas, principalmente com 
relação ao número de alunos, pois desde 2014 manteve-se 1405 o número de vagas de 
ingressantes. 
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Tabela 01 – Número de alunos do Campus 2012 a 2016 

Alunos 2012 2013 2014 2015 2016 

Graduandos 7201 6704 6836 6969 6749 

Pós-graduandos 3106 3241 3376 3595 3513 

Outros Est. 2166 2638 2639 3195 2780 

Total 12.473 12.583 12.851 13.759 13.042 

 

Tabela 02 – Número de Docentes e Funcionários do Campus 2012 a 2016 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Docentes 990 989 1002 1005 987 

Funcionários 2.080 2.096 2.121 2.075 1.926 

 
Por outro lado, o número de funcionários decresceu, principalmente, devido ao 

Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) implantado pela Reitoria da USP. 
 

� Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto 
 

Missão 
Promoção, desenvolvimento e execução de serviços de apoio ao ensino e à pesquisa, 

de infraestrutura, de atividades socioculturais, esportivas e de comunicação para atender 
tanto a comunidade interna quanto favorecer a inserção da Universidade na sociedade. 

A estrutura organizacional da Prefeitura é constituída pelo Gabinete e 5 Divisões: 
Divisão Administrativa (DVADM), Divisão de Manutenção e Operação (DVMANOP), Divisão 
Financeira (DVFINAN), Divisão de Apoio Transitório (DVAPTRA), Divisão de Apoio de 
Atendimento à Comunidade (DVATCOM). Segue o atual organograma demonstrado na Figura 
01: 
 

Figura 01 – Organograma da PUSP-RP 
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• Recursos Humanos 
Em 2012, a Prefeitura contava com 488 funcionários, em 2016, com 426, divididos em 

básico, técnico e superior, lotados no Gabinete e nas demais 5 Divisões da PUSP-RP, conforme 
demostrado nas Tabelas 03 e 04: 
 

Tabela 03 – Recursos humanos por Divisão – 2012 a 2016 
2012 

Divisão 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Gabinete* 8 19 6 33 

DVADM 72 54 0 126 

DVAPTRA 28 34 18 80 

DVATCOM 72 11 24 107 

DVMANOP 86 25 2 113 

DVFINAN 7 19 3 29 

Total 273 162 53 488 

2013 

Divisão 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Gabinete* 8 21 7 36 

DVADM 72 55 0 127 

DVAPTRA 30 32 17 79 

DVATCOM 70 12 24 106 

DVMANOP 85 25 2 112 

DVFINAN 6 20 3 29 

Total 271 165 53 489 

2014 

Divisão 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Gabinete* 07 21 07 35 

DVADM 72 55 0 127 

DVAPTRA 29 30 19 78 

DVATCOM 71 13 23 107 

DVMANOP 83 26 02 111 

DVFINAN 06 19 02 27 

Total 268 164 53 485 

2015 

Divisão 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Gabinete* 6 19 7 32 

DVADM 66 54 0 120 

DVAPTRA 27 25 16 68 
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DVATCOM 64 13 21 98 

DVMANOP 72 25 1 98 

DVFINAN 5 20 1 26 

Total 240 156 46 442 

2016 

Divisão 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Gabinete* 5 19 7 31 

DVADM 65 52  117 

DVAPTRA 29 27 16 72 

DVATCOM 60 12 21 93 

DVMANOP 63 24 1 88 

DVFINAN 6 18 1 25 

Total 228 152 46 426 

*Inclui funcionários da Seção Técnica de Informática e do Serviço de Comunicação Social. 

 
Tabela 04 - Recursos humanos de 2012 a 2016 – PUSP-RP 

Nível 2012 2013 2014 2015 2016 

Básico 273 271 268 240 228 

Técnico 162 165 164 156 152 

Superior 53 53 53 46 46 

Total 488 489 485 442 426 

Número de funcionários em 31 de dezembro de cada ano. 

 
Com as restrições orçamentárias, as perdas de funcionários por motivo de 

desligamento, aposentadoria, morte, etc. não foram repostas. Em 2015, a situação de falta de 
funcionários se agravou com o PIDV; no mês de fevereiro foram desligados 19 funcionários, 
em março, 10 e em abril, mais 10, totalizando 39 funcionários que aderiram ao Programa. 

Considerando os números de funcionários do final de 2015, a PUSP/RP teve, em meses, 
o seu quadro funcional já deficitário reduzido em mais 9%. Houve áreas em que o impacto foi 
maior, ora porque se perdeu funcionários-chaves, ora muitos funcionários de uma mesma 
seção, como foi o caso do Restaurante Universitário. 

O quadro funcional do Restaurante foi significativamente afetado ao longo dos anos 
devido ao déficit no número de funcionários associado às restrições médicas, limitações e 
faixa etária dos servidores, que impediam o exercício pleno de suas funções. Em 2014, foi 
implantado o serviço de café da manhã, sendo necessário reorganizar a distribuição das 
atividades dos funcionários. 

Em 2015, após a aposentadoria de 1 auxiliar de cozinha e adesão de 5 funcionários da 
Seção de Alimentação ao PIDV, o Restaurante passou a contar transitoriamente com a 
aquisição de marmitex para o atendimento dos jantares. Enquanto isso, estava em andamento 
na PUSP-RP processo de licitação de contratação de serviços de produção, transporte e 
distribuição de refeições por empresa terceirizada para o jantar. 

Em fevereiro de 2016, o serviço foi contratado e a Seção de Alimentação concentrou 
seus funcionários no fornecimento dos cafés da manhã e dos almoços. 

Porém, observa-se que a média de 1.800 almoços por dia servidos no Restaurante 
Universitário é flutuante; em estudos mais aprofundados, a média diária de refeições servidas 
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no almoço, desconsiderando os sábados e os meses atípicos (janeiro, julho e dezembro), 
corresponde a algo em torno de 2.000 refeições, média esta mais próxima da realidade 
durante a maior parte do ano. No entanto, devemos considerar que em meses de grande 
fluxo, como março e agosto, o Restaurante chegou a fornecer mais de 3.000 almoços, ou seja, 
atendeu a um número maior de usuários, superando em muito a média diária de refeições. 

Ainda, cabe destacar que, com a publicação da Portaria GR Nº 6713, de 19 de 
novembro de 2015, extinguindo as funções de cozinheiro e auxiliar de cozinha, 
impossibilitando a contratação desses profissionais no futuro, gerou mal-estar entre aos 
funcionários da área. A Administração, diante desse novo cenário, reuniu-se com os 
funcionários, esclarecendo que não havia intenção de terceirizar o serviço de alimentação do 
Campus, tendo em vista a recente contratação de serviços de produção, transporte e 
distribuição de refeições para o jantar e a reorganização das atividades, concentrando os 
funcionários em servir café da manhã e almoço. Essa situação seria reavaliada anualmente, 
ou seja, o processo de terceirização do serviço de alimentação no Campus somente seria 
discutido se houvesse novas perdas de funcionários. 

Outros setores que envolvem manutenção do Campus também estão prejudicados 
pela política da USP de não contratação de pessoal. Para solucionar essa questão, a PUSP-RP 
acatou a sugestão da SEF de realizar contratação de serviços de manutenção predial e 
pequenas reformas nos moldes da adotada para o Campus de São Paulo. O levantamento dos 
itens para o pregão na modalidade de registro de preço já estava sendo realizado pela 
DVMANOP com auxílio da DVER-SEF/RP. Na tentativa de contemplar a diversidade de 
manutenções que o Campus de Ribeirão Preto requer, o valor total da planilha orçamentária 
já havia ultrapassado 3 milhões. 
 

Tabela 05 - Transferências para a PUSP-RP 

Função 2012 2013 2014 2015 2016 

Analista de Comunicação  1    

Auxiliar de Administração  1    

Auxiliar de Manutenção/Obras   1   

Bibliotecário 1     

Jornalista  1    

Operador de Som    1  

Técnico em Informática  1 1   

Técnico para Assuntos Administrativos  1   1 

Técnico para Assuntos Financeiros    1  

Total 1 5 2 2 1 

 
Tabela 06 - Admissões por função de 2012 a 2016 

Função 2012 2013 2014 2015 2016 

Agente de Vigilância  2    

Auxiliar de Administração  1    

Auxiliar de Laboratório 3     

Auxiliar de Manutenção/obras 3     

Auxiliar de Serviços Gerais  1*    

Bibliotecário 2     

Educador 1     



32 | R e l a t ó r i o  d e  G e s t ã o  2 0 1 2 - 2 0 1 6  

 

Médico Veterinário   1   

Motorista   1   

Nutricionista 1     

Operador de Máquinas  2    

Operador de Som     1* 

Pedreiro  1*    

Secretário 2 1    

Técnico para Assuntos Administrativos  2    

Tratador de Água    1*  

Zelador  1*    

Total 12 11 2 1 1 

*Reintegrações. 

 
Tabela 07 – Rescisões por função, grupo e motivo de 2012 a 2016 

Função Nível Motivo Desligamento 

2012 

Auxiliar de Laboratório Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

03/04/2012 

Auxiliar de Manutenção/Obras Básico Término de contrato 26/06/2012 

Auxiliar de Materiais Básico Falecimento 06/01/2012 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão com justa causa pelo 
empregador 

23/08/2012 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico Falecimento 08/12/2012 

Operador de Máquinas Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

05/03/2012 

Pedreiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

11/06/2012 

Pintor Básico Falecimento 14/09/2012 

Pintor Básico Término de contrato 27/11/2012 

Técnico de Gráfica Técnico Aposentadoria voluntária 29/05/2012 

Técnico em Informática Técnico 
Rescisão com justa causa pelo 
empregador 

23/01/2012 

Técnico para Assuntos Financeiros Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/10/2012 

Vigia Básico Falecimento 19/02/2012 

Vigia Básico 
Rescisão com justa causa pelo 
empregador 

23/04/2012 

Vigia Básico Falecimento 29/06/2012 

Vigia Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

16/10/2012 

2013 

Agente de Vigilância Técnico Falecimento 06/09/2013 
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Auxiliar de Administração Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

08/04/2013 

Auxiliar de Cozinha Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

31/01/2013 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

01/07/2013 

Motorista Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

07/01/2013 

Operador de Máquinas Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

07/05/2013 

Recepcionista Básico Aposentadoria por idade 18/11/2013 

Serralheiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

21/02/2013 

Tec. Assuntos Administrativos Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

03/06/2013 

Técnico de Biotério Técnico Aposentadoria voluntária 03/07/2013 

Vigia Básico Falecimento 02/10/2013 

2014 

Auxiliar de Administração Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

07/02/2014 

Auxiliar de Laboratório Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

06/05/2014 

Auxiliar de Manutenção/Obras Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

27/06/2014 

Eletricista Básico Falecimento 29/04/2014 

Encanador Básico Aposentadoria por idade 30/05/2014 

Tec. Documentação e Informação Técnico Falecimento 27/03/2014 

Técnico de Laboratório Técnico Falecimento 18/10/2014 

2015 

Agente de Vigilância Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Analista Contábil Financeiro Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Aux. Documentação e Informação Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Aux. Documentação e Informação Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Auxiliar Acadêmico Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Auxiliar de Administração Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

18/03/2015 

Auxiliar de Administração Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Auxiliar de Biotério Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Auxiliar de Cozinha Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 
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Auxiliar de Cozinha Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Auxiliar de Cozinha Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

05/01/2015 

Auxiliar de Materiais Básico Aposentadoria por idade 19/03/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Auxiliar de Serviços Gerais Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Bibliotecário Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Bibliotecário Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Bibliotecário Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Cozinheiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Educador em Práticas Desportivas Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Engenheiro Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Fotógrafo Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Jardineiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Marceneiro Básico Falecimento 28/02/2015 

Motorista Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Nutricionista Superior 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Operador de Som Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

05/01/2015 

Pedreiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Pedreiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Pedreiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Pintor Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 
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Tec. Documentação e Informação Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Tec. Documentação e Informação Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

20/03/2015 

Tec. Documentação e Informação Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Técnico de Laboratório Técnico Aposentadoria voluntária 30/09/2015 

Técnico de Laboratório Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Técnico em Mecânica Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

22/04/2015 

Vigia Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

Vigia Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

26/02/2015 

2016 

Almoxarife Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Auxiliar de Administração Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Auxiliar de Cozinha Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Cozinheiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Eletricista Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

25/04/2016 

Encanador Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregador 

31/05/2016 

Motorista Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Pedreiro Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Pintor Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Pintor Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Tec. Assuntos Administrativos Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Técnico de Manutenção/Obras Técnico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Técnico em Compras Técnico 
Rescisão com justa causa pelo 
empregador 

29/07/2016 

Vigia Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 

Zelador Básico 
Rescisão sem justa causa pelo 
empregado 

30/11/2016 
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Tabela 08- Transferências da PUSP-RP para outras Unidades 

Função 2013 2014 2015 2016 

Auxiliar de Laboratório 1    

Bibliotecário 1    

Jornalista 1    

Motorista    1 

Orientador de Est. Musical e Técnica Vocal  1   

Secretário   1  

Técnico de Biotério 1    

Técnico em Doc. Informação    1 

Técnico para Assuntos Administrativos    1 

Total 4 1 1 3 

Em 2012 não houve transferências. 
 

• Treinamento 
Na gestão 2012 a 2106, foram aprovadas 578 solicitações para atualização profissional, 

ocorrendo redução de 56% em relação à gestão anterior, reflexo das restrições orçamentárias 
da USP. 

Essa redução não foi ainda maior porque a Administração, sensível à necessidade de 
atualização profissional, investiu recursos da PUSP-RP, uma vez que não houve repasse no 
grupo orçamentário de Treinamento de Recursos Humanos das Prefeituras nos anos de 2013, 
2014 e 2015. 

A Comissão da Qualidade e Produtividade (CQP) teve papel fundamental na realização 
do levantamento das necessidades de atualização dos funcionários da Prefeitura, priorizando 
cursos em atendimento às normas e legislações e os coletivos. 
 

Tabela 09 - Solicitações aprovadas pela CQP – 2012 a 2016 

2012 

Tipo de solicitação 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Curso 103 78 25 206 

Congresso  17 5 22 

Encontro 4 21 3 28 

Feira   1 1 

Fórum  2 1 3 

Seminário  2 4 6 

Simpósio  2 1 3 

Workshop  1 1 2 

Semana  1  1 

Palestra 2 36  38 

Jornada   1 1 

Oficina  2 4 6 

Total 109 162 46 317 

2013 
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Tipo de solicitação 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Curso 11 33 12 56 

Conferência  3 1 4 

Congresso 3 18 4 25 

Encontro   5 5 

Feira  6 3 9 

Jornada   1 1 

Seminário 2  5 7 

Simpósio   1 1 

Total 16 60 32 108 

2014 

Tipo de solicitação 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Curso 3 6 2 11 

Assembleia   1 1 

Congresso  4 2 6 

Encontro   1 1 

Feira   1 1 

Palestra   6 6 

Seminário 1   1 

Workshop  2  2 

Total 4 12 13 29 

2015 

Tipo de solicitação 
Grupo funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Curso 13 7  20 

Congresso 3 16 1 20 

Encontro   2 2 

Feira 2 3 1 6 

Fórum  1 1 2 

Simpósio 1   1 

Workshop   1 1 

Total 19 27 6 52 

2016 

Tipo de solicitação 
Grupo Funcional 

Total 
Básico Técnico Superior 

Curso 4 31 6 41 

Congresso  1 2 3 

Encontro  2  2 

Feira 9 8 1 18 

Jornada 1 1  2 

Seminário  1 1 2 

Simpósio 1   1 

Treinamento 1 1 1 3 

Total 16 45 11 72 
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� Situação Financeira 
Em 2012, havia vários projetos em andamento e outros previstos com recursos 

financeiros disponíveis, oriundos das economias orçamentárias ou de órgãos centrais 
mediante aprovação de investimentos para o Campus, que, ao longo desse ano e de 2013, 
tiveram prosseguimento. 

As restrições orçamentárias da USP em 2014, somadas à queda da arrecadação do 
ICMS e ao cenário instável da economia do país, trouxeram significativas mudanças na forma 
de conduzir os trabalhos da Prefeitura, antes pautados na coordenação das atividades e 
preocupação em otimizar os recursos humanos. Naquele momento, com a falta de recursos 
financeiros para atendimento da maioria das demandas, a Prefeitura teve como foco a 
priorização. 

No início do ano de 2014, entre receita própria e economias orçamentárias, foram 
retidos 77% dos recursos disponíveis em 2013 e reduzido 35% do Orçamento da Prefeitura. A 
princípio, foram mapeados todos os contratos em vigência; assombrados com a possibilidade 
da inadimplência nos contratos, os projetos de obras e compras, literalmente, ficaram 
parados. 

O valor total do Orçamento em 2015 aparentemente foi bem maior que dos outros 
anos, acréscimo de mais 122% em relação ao ano anterior, que se refere ao repasse no 
Orçamento do valor dos contratos de serviços de limpeza e vigilância, antes gerenciado pela 
Reitoria; o mesmo aconteceu com o contrato de locação de frota do grupo orçamentário 
Transporte. Em 2014, foi solicitado que as Unidades realizassem a redução de 20% a 25% 
desses contratos. Com os recursos vieram incumbência de mais redução nesses contratos, 
decisões foram tomadas nesse sentido, porém alguns setores ficaram desprovidos dos 
serviços. 

A execução orçamentária da PUSP/RP sempre foi superior ao recebido no Orçamento, 
uma vez que fica a cargo da Prefeitura a manutenção do Campus e recebe recursos 
extraorçamentários para atender às necessidades pontuais das áreas comuns. 
 

Tabela 10 – Orçamentos de 2012 a 2016 

Grupo orçamentário 2012 2013 2014 2015 2016 

Dotação Básica 2.055.822,00 2.179.171,00 1.416.461,00 1.444.790,00 1.155.832,00 

Treinamento de Recursos Humanos 109.889,00 - - - 44.848,00 

Manutenção Predial 1.410.182,00 1.346.123,00 836.859,00 846.755,00 680.528,00 

Manutenção de Áreas Externas 2.302.041,00 2.417.143,00 1.571.145,00 1.602.565,00 1.282.053,00 

Manutenção de Sistema Viário 722.873,00 759.017,00 493.361,00 503.228,00 402.583,00 

Equipamentos de Segurança 141.018,00 134.612,00 83.686,00 84.676,00 102.079,00 

Informática: manutenção e reposição 67.739,00 76.341,00 39.806,00 44.262,00 35.409,00 

Serviços de Limpeza e de Vigilância* - - - 4.791.099,00 4.861.524,00 

Transporte 60.416,00 63.436,00 45.405,00 650.498,00 520.398,00 

Total 6.869.980,00 6.975.843,00 4.486.723,00 9.967.873,00 9.085.254,00 

*A partir de 2015, a PUSP-RP passou a receber recursos de adicional referente a Serviços de Limpeza e de Vigilância. 

 
Em 2015, houve a liberação das economias orçamentárias de 2014, possibilitando 

retomada dos projetos, principalmente os de obras, no entanto, após revisão de prioridade 
das demandas, revisão dos projetos, elaboração de editais, pareceres favoráveis da 
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Procuradoria Geral, no segundo semestre foram iniciadas licitações e muitas delas estavam 
em andamento quando, em setembro, ocorreu o contingenciamento, ou seja, os órgãos 
centrais retiraram do orçamento 20% do valor inicial do Orçamento de 2015. Algumas obras 
foram priorizadas e prosseguiram os processos de licitação. 

Outros fatores que causaram atrasos na execução orçamentária de 2015 foram 
demora dos processos na Procuradoria Geral, devido a grande número de demandas judiciais, 
licitações conturbadas com vários recursos, fraudes de participantes, etc. e a migração do 
sistema de compras da USP para o sistema da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC); bens 
precisaram ser cadastrados demorando ainda mais o processo de compras públicas. 

Em 2016, as economias orçamentárias de 2015 foram recolhidas, com isso, os recursos 
reservados para obras em andamento não retornaram. Desse modo, foram priorizados os 
processos de licitação de obras que já estavam em fase de homologação e logo no mês de 
março não havia mais recursos no grupo orçamentário de Manutenção Predial. 
 

Tabela 11 – Empenhos emitidos – 2012 a 2016 

Tipo de 
empenho 

2012 2013 2014 2015 2016 

Qtde 
Valor 

empenhado 
R$ 

Qtde 
Valor 

empenhado 
R$ 

Qtde 
Valor 

empenhado 
R$ 

Qtde 
Valor 

empenhado 
R$ 

Qtde 
Valor 

empenhado 
R$ 

Adiantamento 43 274.893,34 47 330.009,90 13 116.942,35 52 103.059,29 66 104.132,67 

Estimativo 233 15.852.394,52 312 39.814.055,28 255 14.564.163,06 285 16.075.901,08 285 19.484.422,19 

Ordinário 884 2.848.200,99 804 3.389.375,56 403 1.161.144,11 549 1.300.293,92 597 1.249.209,74 

Total 1.160 18.975.488,85 1.163 43.533.440,74 671 15.842.249,52 886 17.479.254,29 948 20.837.764,60 

 
Tabela 12 – Receitas diversas recebidas – 2012 a 2016 

Tipo 
2012 2013 2014 2015 2016 

Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

Serviços 
Prestados 

Fornecimento de animais – 
Biotério 

1.003.571,80 952.526,38 565.019,93 763.290,80 663.893,70 

Fornecimento ração - 
Biotério 

  3.895,53 13.470,57  

Hospedagem – Casa de 
Hóspedes 

85.020,00 143.628,00 83.060,00 153.170,00 160.915,00 

Tratamento de resíduos – 
LRQ 

 24.403,10 2.295,53 7.387,96 1.242,29 

Prestação de Serviços - 
Oficinas de Precisão 

10.386,16 12.566,17 36.129,38 12.872,25 43.308,30 

Comutação Bibliográfica – 
Biblioteca Central 

  300,00 1.284,00  

Cópias reprográficas   785,70 689,10 854,40 

Venda de tickets - 
Restaurante 

28.403,22 805.358,20 553.633,90 745.846,20 793.023,10 

Permissão 
de Uso 

Espaços da Universidade 899.710,98 663.424,05 458.729,65 402.365,19 437.976,65 

Taxa de 
Consignação 

Moradias de funcionários 656.437,79 114.141,63 99.168,73 99.108,37 81.921,32 

Taxa de 
inscrição 

Processos seletivos 128.120,16 41.762,00    

Outros 
Fornecimento de cartão 
funcional/VR – 2ª. Via 

367.099,02 567,04 685,98   
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Multas cobradas de 
fornecedores 

1.874,00 197,71 184,03 10.195,02 13,20 

Taxa de fornecimento de 
editais licitatórios 

12.263,81 2.485,00 150,00 435,00 300,00 

Taxas diversas    4.713,20 11.254,00 2.603,58 

Reembolsos diversos   15.636,31 14.879,48 4.475,21 

Taxa de inserção de anúncio 
– Jornal USP 

270,00     

Pagamento de água   6.322,80 6.130,20 8.224,77 

Recebimento energia elétrica   1.400,00 2.703,72 3.402,29 

Venda de inservíveis 3.874,00 173,40 2.831,00 3.000,00  

 
Tabela 13 – Bens patrimoniados – 2012 a 2016 

Exercício Quantidade Valor R$ 

2012 961 849.049,89 

2013 1.090 1.790.414,89 

2014 625 1.008.341,25 

2015 269 2.365.116,13 

2016 622 820.452,70 

Total 3.567 6.833.374,86 

*Dados extraídos do sistema Mercúrio em 2017. 

 
Tabela 14 – Contratos terceirizados – 2012 a 2016 

Ano Empresa Serviços 
Nº de 

funcionários 

2012 

O.O. Lima Empresa Limpadora Ltda. 
Limpeza, asseio e conservação 
predial 

69 

Works Serviços e Construção Ltda. 
Controle, operação e fiscalização 
de portarias 

34 

Evik Segurança e Vigilância Ltda 
Vigilância e segurança 
patrimonial 

55 

Starling e Estevão Comércio de Plantas Ltda – ME Manutenção de áreas externas 20 

A.G. Tazinaffo – EPP Limpeza de piscina 1 

Pluriserv Serviços Ltda 
Higienização de utensílios do 
Restaurante 

22 

2013 

Pluriserv Serviços Ltda 
Limpeza, asseio e conservação 
predial 

80 

Works Serviços e Construção Ltda 
Controle, operação e fiscalização 
de portarias 

40 

Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial 
Ltda. 

Vigilância e segurança 
patrimonial 

116 

Starling e Estevão Comércio de Plantas Ltda – ME Manutenção de áreas externas 32 

A.G. Tazinaffo – EPP Limpeza de piscina 1 
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Pluriserv Serviços Ltda 
Higienização de utensílios do 
Restaurante 

22 

Pluri Serviços Ltda. Bombeiro Civil 6 

Izabel Regina Signorini Sertaozinho Me Corte e poda de árvores 6 

Proserviços Gerenciamento empresarial Eirelli Epp 
Limpeza e higienização de caixas 
de criação 

11 

2014 

Pluri Serviços Ltda. 
Limpeza, asseio e conservação 
predial 

64 

Works Serviços e Construção Ltda. 
Controle, operação e fiscalização 
de portarias 

25 

Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial 
Ltda. 

Vigilância e segurança 
patrimonial 

100 

Starling e Estevão Comércio de Plantas Ltda – ME Manutenção de áreas externas 22 

H. P. Calado Me Limpeza de piscina 1 

Pluriserv Serviços Ltda 
Higienização de utensílios do 
Restaurante Universitário 

22 

Izabel Regina Signorini Sertãozinho Me Corte e poda de árvores 6 

Proserviços Gerenciamento empresarial Eirelli Epp 
Limpeza e higienização de caixas 
de criação 

11 

2015 

Pluri Serviços Ltda. 
Limpeza, asseio e conservação 
predial 

44 

SS Forte Adm. Tecnol. EIRELE ME 
Controle, operação e fiscalização 
de portarias 

31 

Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial 
Ltda. 

Vigilância e segurança 
patrimonial 

88 

H.P. Calado ME Limpeza de piscina 1 

Pluriserv Serviços Ltda. 
Higienização de utensílios do 
Restaurante Universitário 

22 

Izabel Regina Signorini Sertãozinho ME Corte e poda de árvores 9 

Proserviços Gerenciamento Empresarial EIRELE EPP 
Limpeza e higienização de caixas 
de criação 

22 

Rápido D'Oeste Ltda. 
Serviços de transporte urbano - 
circular 

3 

2016 

Pluri Serviços Ltda. 
Limpeza, asseio e conservação 
predial 

40 

SS Forte Adm. Tecnol. EIRELE ME 
Controle, operação e fiscalização 
de portarias 

32 

Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial 
Ltda. 

Vigilância e segurança 
patrimonial 

93 

Pluriserv Serviços Ltda. 
Higienização de utensílios do 
Restaurante Universitário 

22 

Proserviços Gerenciamento Empresarial EIRELE EPP 
até 31/07 

Limpeza e higienização de caixas 
de criação 

10 

Pluri Serviços Ltda. a partir de 01/08 
Limpeza e higienização de caixas 
de criação 

10 

F & M Refeições Ltda Refeições transportada 8 

Rápido D'Oeste Ltda. 
Serviços de transporte urbano - 
circular 

3 
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Tabela 15 – Compras e licitações realizadas – 2012 a 2016 

Modalidade de licitação 2012 2013 2014 2015 2016 

Convite 15 4 1 4 3 

Convite - Acréscimos 11 2 1 0 2 

Dispensa 4 0 0 0 2 

Dispensa - Engenharia 25 7 5 3 8 

Dispensa "Compra Direta" 561 540 261 302 362 

Inexigibilidade 4 1 1 1 1 

Inexigibilidade - Acréscimos 0 0 0 0 0 

Pregão 66 93 47 74 82 

Pregão - Acréscimos 8 15 6 7 6 

Registro de Preços - Compra Ata 14 14 34 13 9 

Tomada de Preços 6 6 3 4 3 

Tomada de Preços - Acréscimos 9 9 11 0 4 

Concorrência 0 0 1 0 1 

Concorrência - Acréscimos 0 0 1 0 0 

Total 723 691 372 408 483 

 
Tabela 16 – Saldos dos grupos orçamentários do Tesouro – 2012 a 2016 

Grupo orçamentário 
31/12/2012 

(R$) 
31/12/2013 

(R$) 
31/12/2014 

(R$) 
31/12/2015 

(R$) 
31/12/2016 

(R$) 

0 Básico 3.828.507,59 3.618.495,24 744.033,69 616.646,00 144.776,30 

1 Manutenção Predial 420.253,68 2.510.893,47 459.408,95 589.529,02 0,00 

2 Segurança 354.984,00 360.126,49 47.832,06 39.767,35 149.159,36 

3 Informática 6.317,06 9.742,16 19.857,09 4.260,60 0,00 

4 Treinamento 38.157,03 192,13 128,06 900,00 3.973,72 

8 Restaurante 1.089.138,52 1.629.978,93 285.495,58 1.326.479,01 174.978,06 

9 Creche Carochinha 0,00 0,00 0,00 247.650,65 174.182,31 

19 Recuperação, Segurança e Risco 0,00 0,00 0,00 0,00 340.532,23 

31 Contratos Terceirizados 0,00 0,00 0,00 35.130,64 197.225,97 

57 Projetos Especiais 1.465.578,33 1.849.673,81 833.210,47 150.245,67 1.335,36 

62 Assessoria Cultural 0,00 0,00 0,00 18.069,57 0,00 

128 Infraestrutura Externa 0,00 0,00 0,00 127.683,19 0,00 

159 Programa de Expansão  69.174,76 69.174,76 0,00 0,00 0,00 

169 Programa de Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 165.510,26 2.372,59 

174 Acréscimos Orçamentários 2.034.912,50 3.122.667,65 1.453.885,12 1.494.939,87 0,00 
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175 Plano Plurianual 0,00 0,00 0,00 0,00 216.066,48 

212 
Manutenção de Animais de 
Ensino e Pesq. 

0,00 0,00 0,00 1.079.779,50 0,00 

222 Permanência Estudantil 535.737,00 2.927.139,36 29.800,00 0,00 0,00 

231 Manutenção do Sistema Viário 415.415,95 547.576,56 489.108,95 341.993,97 250.000,89 

239 Manutenção Áreas Externas 1.367.918,52 517.102,94 849.999,00 940.419,39 545.109,59 

248 Reservas Ecológicas 0,00 0,00 0,00 0,00 562.000,00 

259 Despesa com Transportes 0,00 0,00 0,00 99.053,16 0,00 

261 
Manutenção e conservação 
veículos 

0,00 0,00 0,00 2.799,95 10.527,40 

404 Projetos Especiais 0,00 0,00 0,00 1.670,40 0,00 

507 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

Total 11.626.094,94 17.162.763,50 5.212.758,97 7.482.528,20 2.772.240,26 

 
Tabela 17 – Valores empenhados por modalidade e embasamento – 2012 a 2016 

2012 

Modalidade Valor (R$) % 

Dispensa 2.108.723,05 12,70% 

Adiantamento 274.893,34 1,66% 

Licitações 13.377.559,37 80,55% 

Inexigibilidade 845.591,05 5,09% 

2013 

Modalidade Valor (R$) % 

Dispensa 3.062.705,86 7,61 

Adiantamento 330.009,90 0,82 

Licitações 35.866.036,05 82,39 

Inexigibilidade 993.252,00 2,47 

2014 

Modalidade Valor (R$) % 

Dispensa 3.796.367,80 23,96 

Adiantamento 116.942,35 0,74 

Licitações 11.224.040,77 70,85 

Inexigibilidade 704.898,60 4,45 

2015 

Modalidade Valor (R$) % 

Dispensa 4.660.173,12 26,66 

Adiantamento 103.059,29 0,59 

Licitações 12.716.021,88 72,75 

Inexigibilidade 0,00 0,00 

2016 
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Modalidade Valor (R$) % 

Dispensa 1.278.691,30 8,06 

Adiantamento 104.132,67 0,66 

Licitações 14.469.072,35 91,21 

Inexigibilidade 11.570,00 0,07 

 
Como pode ser observado, há anos a execução orçamentária da Prefeitura ultrapassa 

os 16 milhões; apesar da instabilidade financeira da USP, a Prefeitura tem buscado, por meio 
do planejamento, reduzir as compras por dispensa como demonstrado na queda do índice do 
ano de 2015 para 2016. 

O número de licitações, pregões e dispensas efetuado em relação ao número reduzido 
de funcionários na área financeira da Prefeitura chama a atenção. É pouco mais que 5 
funcionários, entre compradores e pregoeiros, para realizar e instruir mais de 800 processos 
da área por ano. 
 

Tabela 18 – Empenhos efetivados por embasamento legal - 2012 a 2016 

2012 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Concorrência e acréscimos 4 517.099,54 

Convites e acréscimos 23 704.899,87 

Inexigibilidade 2 515.242,80 

Pregões e acréscimos 128 8.503.455,04 

Tomadas de Preço e acréscimos 21 3.319.949,45 

Dispensas – compras diretas 787 1.831.366,99 

Dispensas – engenharia 24 277.356,06 

Multas de trânsito 3 808,77 

Dispensa de licitação 4 330.348,25 

Auxílio financeiro a aluno 4 1.619.450,00 

Diárias 10 105.358,18 

Registro de Preços – compra ata 28 332.155,47 

Taxas 3 641.277,28 

Adiantamento 43 274.893,34 

Regime de Quilometragem 8 1.827,81 

Total 1.092 18.975.488,85 

2013 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Concorrência e acréscimos 6 22.030.207,29 

Convites e acréscimos 9 364.173,95 

Inexigibilidade 6 993.252,00 

Pregões e acréscimos 224 12.140.715,07 

Tomadas de Preço e acréscimos 18 1.330.932,71 

Dispensas – compras diretas 760 1.777.847,66 

Dispensas – engenharia 7 84.456,20 
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Multas de trânsito 1 1.000,00 

Dispensa de licitação 1 1.200.402,00 

Auxílio financeiro a aluno 8 1.347.800,00 

Diárias 13 96.463,68 

Registro de Preços – compra ata 48 619.501,04 

Taxas 4 1.108.112,10 

Adiantamento 47 330.009,90 

Regime de Quilometragem 5 998,04 

Total 1.163 43.533.440,74 

2014 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Convites 3 134.881,40 

Convites - acréscimos 4 16.268,22 

Inexigibilidade 6 704.898,60 

Pregões 206 10.466.652,34 

Pregões - acréscimos 10 109.458,40 

Tomadas de Preço - acréscimos 2 38.250,62 

Dispensas – compras diretas 363 671.436,80 

Dispensas – engenharia 4 44.998,47 

Multas de trânsito 2 110,65 

Auxílio a professor visitante 1 644,48 

Auxílio financeiro a aluno 6 2.585.000,00 

Diárias 5 36.579,16 

Registro de Preços – compra ata 37 458.529,79 

Taxas 3 445.279,63 

Adiantamento 13 116.942,35 

Regime de Quilometragem 2 516,46 

Seguro - DPVAT 2 5.000,94 

Total 671 15.842.249,52 

2015 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Convites 3 79.662,17 

Pregões 272 11.883.681,50 

Pregões - acréscimos 10 252.512,21 

Tomada de Preço 1 324.988,20 

Dispensas - compras diretas 502 709.039,04 

Dispensas - engenharia 3 15.500,00 

Multas de trânsito 5 570,38 

Auxílio a professor visitante 1 136,00 

Auxílio financeiro a aluno 4 3.499.000,00 

Diárias 5 42.671,06 
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Registro de Preços - compra ata 14 175.177,80 

Taxas 3 107.149,32 

Adiantamento 52 103.059,29 

Regime de Quilometragem 2 356,53 

Indenizatório 5 278.781,74 

Geral 2 1.305,5 

Seguro - DPVAT 2 5.663,55 

Total 886 17.479.254,29 

2016 

Embasamento Quantidade 
Valor empenhado 

(R$) 

Convites 6 472.204,23 

Pregões 250 13.398.494,94 

Pregões - acréscimos 6 138.090,00 

Tomada de Preço 2 425.440,58 

Dispensas - compras diretas 563 1.228.408,55 

Dispensas - engenharia 9 50.282,75 

Inexigibilidades 2 11.570,00 

Multas de trânsito 2 195,80 

Auxílio a professor visitante 1 376,80 

Auxílio financeiro a aluno 3 4.364.600,00 

Diárias 12 75.273,26 

Registro de Preços - compra ata 9 34.842,60 

Taxas 3 525.547,27 

Adiantamento 66 104.132,67 

Regime de Quilometragem 1 301,85 

Indenizatório 2 1.983,31 

Seguro - DPVAT 1 6.019,99 

Total 938 20.837.764,60 

 
Tabela 19 – Compras realizadas por modalidade de licitação - 2012 a 2016 

Modalidade de 
licitação realizada 

Exercício 
2012 

Exercício 
2013 

Exercício 
2014 

Exercício 
2015 

Exercício 
2016 

Concorrência  1   1 

Convite 25 6 2 3 3 

Pregão 50 66 47 74 82 

Tomada de Preços 13 7 1 3 3 

 
Tabela 20 – Saldos dos grupos orçamentários da Receita - 2012 a 2016 

Grupo orçamentário 
31/12/2012 

(R$) 
31/12/2013 

(R$) 
31/12/2014 

(R$) 
31/12/2015 

(R$) 
31/12/2016 

(R$) 

0 Básico 1.792.348,73 4.792.933,89 3.333.443,19 4.407.567,37 4.131.096,54 

1 Manutenção Predial 27.525,03 19.226,68 0,00 0,00 445.496,49 

2 Segurança 0,01 0,01 0,00 0,00 12,00 
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3 Informática 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

4 Treinamento 1,27 1,28 0,00 0,00 0,00 

8 Restaurante 1.523.145,11 2.169.124,59 1.926.810,34 3.073.969,80 2.643.096,71 

9 Creche Carochinha 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807,39 

31 Contratos Terceirizados 0,00 0,00 0,00 0,00 750,88 

57 Projetos Especiais 104.611,74 94.979,50 0,00 0,00 0,00 

103 Heranças Vacantes 0,00 0,00 0,00 0,00 222.530,63 

107 Taxa Consignações 370.607,82 476.989,81 424.046,69 672.507,33 368.523,61 

159 Programa de Expansão  63.122,20 64.113,87 0,00 0,00 0,00 

174 Acréscimos Orçamentários 3.556.730,82 3.025.784,24 0,00 0,00 0,00 

259 Despesa com Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 211,67 

261 
Manutenção e conservação 
veículos 

0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 

Total 7.438.092,73 10.643.153,88 5.684.300,22 8.154.044,50 7.816.007,92 
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Diretriz – Melhoria de Gestão 
 

� Consultoria e Auditoria do Departamento Financeiro da Reitoria 
Seguindo uma prática adotada na Unidade de Ensino onde atuou como dirigente, o 

Prefeito, ao assumir seu novo cargo em julho de 2012, solicitou ao Departamento Financeiro 
da Reitoria visita técnica, conhecida como serviço de consultoria, com objetivo de conhecer e 
assessorar no esclarecimento de eventuais dúvidas quanto aos processos de trabalho, 
adequação e eficácia dos controles internos e das informações contábeis, financeiras e 
operacionais da PUSP-RP adotados na gestão dos recursos orçamentários, visando assim 
melhorias no desenvolvimento dos trabalhos. 

O relatório foi apresentado à Administração em setembro do mesmo ano e apontava 
a premência de planejamento das necessidades e revisão dos procedimentos adotados pela 
Divisão Financeira da Prefeitura, principalmente definição e atribuição efetiva das 
competências e adoção de segregação de função, no que tange às atividades das chefias que 
atuavam na operacionalização dos processos e demais membros da equipe que atuavam em 
todas as fases dos processos de compra, da requisição ao empenho. 

Em reuniões com o setor financeiro da PUSP/RP, foi justificado que as práticas haviam 
sido adotadas para otimização dos trabalhos devido ao grande volume de demandas, 
diversidades/necessidades de cada área e falta de planejamento das Divisões. Nessa ocasião, 
o gestor da Divisão Financeira foi orientado a rever os procedimentos utilizados e reorganizar 
as atividades dos funcionários. 

Em virtude dos indícios de irregularidades apontados no relatório da Consultoria, foi 
enviada ao Departamento de Finanças da Reitoria solicitação de auditoria, que teve por 
finalidade a análise procedimental, sob o aspecto formal e financeiro, como a verificação da 
rotina de processos para contratação de serviços e aquisição de material pela PUSP-RP, 
compreendendo o período de janeiro a agosto de 2012. Esse pedido foi assinado em conjunto 
com o ex-Prefeito, Prof. Dr. José Moacir Marin. 

Ao mesmo tempo em que essa auditoria se realizava no âmbito da Prefeitura, o 
SINTUSP entregou documentos ao Gabinete relacionados com possíveis irregularidades 
encontradas nos processos de serviços de áreas verdes relativos ao período de 2010 a 2012. 

Diante desse cenário, a Reitoria estendeu os trabalhos de auditoria interna para 
analisar também os processos de 2010, 2011 e 2013, pois os do ano de 2012 já estavam em 
andamento. 

Em dezembro de 2013, a Administração foi surpreendida por novas denúncias por 
meio dos informativos da ADUSP e SINTUSP, referentes ao contrato de serviço de manutenção 
de áreas verdes do Campus e, mais uma vez, solicitou imediata realização de auditoria ao 
Departamento Financeiro da Reitoria. 

A auditoria foi realizada no contrato denunciado. Cerca de 3.000 processos de 
compras, do período 2010 a 2013, foram analisados. As irregularidades encontradas foram 
objeto de sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Alguns ainda estavam em 
andamento. 

De todos os processos de compras analisados pela auditoria, foram sugeridos pelo DF 
melhor instrução dos procedimentos de compras por apresentarem deficiências de 
informações, algumas esclarecidas durante os trabalhos de auditoria. 

Outro aspecto abordado, reforçando as observações da consultoria e auditoria, foi a 
necessidade de segregação das funções na Divisão Financeira e a necessidade de revisão no 
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organograma atual da Prefeitura e também a necessidade de maior interação das áreas na 
elaboração do planejamento, devendo as ações ser coordenadas de forma mais efetiva pelo 
Gabinete, acompanhando mais de perto a execução orçamentária da Unidade. Além disso, a 
definição da competência de cada gestor, funcionário e seu papel nos processos. 
 

� Implantação do Planejamento e Priorização das Demandas 
No início de gestão foi possível detectar que ao longo dos anos, devido aos estilos de 

lideranças dos gestores, a Prefeitura do Campus apresentava aparente federação de setores. 
Cada Divisão com suas necessidades, entendendo sua demanda como prioritária em relação 
às demais, desconhecendo as dificuldades de outros setores. 

Para um órgão com quase 500 funcionários e uma diversidade de atividades como da 
PUSP-RP, parecia não haver outra forma de comandar as atividades senão tratá-las de forma 
separada. Até poderia ser feito assim se não houvesse gargalos em algumas Divisões e queixas 
de todos os lados. 

Desse modo, a estrutura de gestão exigiu mudanças e adequações de procedimentos 
e condutas desde a discussão para tomada de decisão até o acompanhamento da execução 
das diferentes atividades, alinhando estratégia e competências existentes. 

Em janeiro de 2013, com o intuito de estabelecer planejamento das atividades da 
Prefeitura, foi solicitado às Divisões levantamento das demandas elencadas em ordem de 
prioridade, com a proposta de serem analisadas conjuntamente em reuniões com as Divisões 
da PUSP-RP.  Cada projeto foi registrado em formulário, contendo informações importantes 
como público atendido, objetivo, metas, indicadores, áreas envolvidas e coordenação e, em 
outro formulário, os projetos foram relacionados na ordem de prioridade estabelecida pela 
Divisão. 

Mapeadas as demandas, verificadas as dificuldades das áreas, foi elaborada com 
consenso das Divisões a proposta de Planejamento da PUSP-RP, estabelecendo assim uma 
gestão compartilhada. Com uma simples ferramenta, planilha Excel, as demandas foram 
relacionadas na ordem de prioridade, com seus respectivos números de processos, 
justificativa, valor estimado, grupo orçamentário a ser onerado, situação e valor licitado. Esse 
controle foi realizado pelo Gabinete, que alimentou a planilha, organizou as informações, 
coordenou o fluxo e acompanhou os andamentos dos processos. 

Essa prática foi imprescindível para enfrentamento do novo cenário financeiro da USP; 
vieram as restrições orçamentárias de 2014 com redução do orçamento e retenção das 
economias orçamentárias. O Planejamento foi reanalisado e refeito, ocorreu o 
contingenciamento em setembro de 2015 e o Planejamento foi novamente revisto. 

As reuniões periódicas com os Chefes Técnicos de Divisão, Assistentes e membros da 
área financeira foram realizadas e possibilitaram ambiente organizacional favorável para 
conexão entre pessoas e processos das diferentes áreas, aumentando a colaboração, o 
entendimento e o compartilhamento de conhecimentos. 

Desenvolver a visão sistêmica dos gestores e centralizar a elaboração e 
acompanhamento do Planejamento da Prefeitura no Gabinete propiciou o amadurecimento 
dos envolvidos para definição das diretrizes de gestão e a coesão das ações para execução das 
metas estabelecidas. 

Nesse processo, principalmente no que diz respeito à gestão financeira, foi 
fundamental o apoio recebido do Departamento de Finanças da Reitoria que, com a 
consultoria e auditoria, expôs aspectos que precisavam ser aperfeiçoados na busca de melhor 
eficiência e controle dos gastos. 



50 | R e l a t ó r i o  d e  G e s t ã o  2 0 1 2 - 2 0 1 6  

 

Além disso, foi estabelecida rotina de reuniões semanais com a Divisão Financeira para 
aprovação de solicitações de compra, inteirando o Gabinete da execução orçamentária, dos 
andamentos das licitações e as dificuldades das compras públicas. Outro setor que recebeu 
apoio nesse sentido foi a Divisão de Manutenção e Operação. Com reuniões semanais foi 
possível acompanhar a elaboração dos projetos priorizados, demandas emergenciais, 
resolvendo pontualmente assuntos tão diversos do Campus. 

A priorização das demandas e o acompanhamento efetivo dos processos em 
andamento foram cruciais para entender e apoiar a equipe em suas dificuldades e permitiram 
ainda o envolvimento de todos na busca de soluções e no caminhar na mesma direção, 
aprimorando procedimentos, contribuindo assim para mudança da cultura organizacional. 
 

� Estudo de Melhoria para Redução de Ocorrências de Aditamentos 
dos Contratos de Obras Licitadas 

Em agosto de 2013, por meio da Portaria GP N° 022, foi constituída a Comissão Interna 
para Estudo de Melhoria para Redução de Ocorrências de Aditamentos dos Contratos de 
Obras Licitadas pela PUSP-RP, com o objetivo de buscar melhorias nos processos licitatórios 
da PUSP-RP. A Comissão foi composta pelos funcionários da Prefeitura do Campus USP de 
Ribeirão Preto: Chefe Técnico da Divisão de Manutenção e Operação (Eng. Devanir Jerônimo 
Del’Arco, Eng. Eder Roberto Zuchi); Contadora (Solange Rissi Sirimarco); Chefe Técnico de 
Divisão Financeira (Paulo César Britisqui); como também pelo Chefe Técnico do Escritório 
Regional da Superintendência do Espaço Físico Campus Ribeirão Preto (Eng. Daniel Judice 
Maran); Assistente Técnico Administrativo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (Elisabete Aparecida Turcato Milan); Assistente Técnico Administrativo da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Denise Martins Fontes Gonçalves); Procuradoria 
Geral da USP Campus Ribeirão Preto (Dr. João Marcos Vanzella de Jesus e Dr. Boanerges Flores 
da Fonseca Neto). 

Os trabalhos foram coordenados pelo Chefe da Procuradoria Geral Regional do 
Campus USP de Ribeirão Preto, Dr. João Marcos Vanzella de Jesus. 

A Comissão analisou documentação de 22 processos de licitação e contratos de obras, 
que tiveram aditamentos de valor, no período de 1º/01/2011 a 28/08/2013, representando 
52,8% do total dos processos que foram selecionados considerando maior valor de 
aditamento e a disponibilidade dos processos. 

Após a análise, foram detectados os principais motivos que levaram os contratos a 
serem aditados, conforme descrito no Gráfico 01: 
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Gráfico 01 – Principais motivos para aditamento de contratos 

 
 
 

Foi constatado que 64% dos motivos dos aditamentos tratavam-se de falhas de 
projetos e falta de planejamento, ou seja, faltavam detalhamento e definição de projeto, 
estabelecendo rotina diária de improviso e indeterminação, causando retrabalho, impactando 
diretamente em atrasos e aumento dos custos. 

Para redução das ocorrências de aditamentos de valor em contratos de obras e 
melhoria nos processos, a Comissão sugeriu: 

• Envio de checklist ao interessado pela obra: o interessado irá verificar, apurar 
e responder ao projetista os itens constantes no checklist. Essa ferramenta 
consiste no controle das tarefas envolvidas no processo de elaboração do 
projeto. 

• Designação de pessoas para orçar e compatibilizar projetos: além do trabalho 
do projetista, deve-se ter um profissional para garantir o atendimento às 
premissas técnicas, legais, verificando e compatibilizando os projetos 
executivos das diversas áreas da construção civil (arquitetura, fundação, 
estrutura, instalações elétricas e hidráulicas, etc.) e assim, havendo eventuais 
correções, retorna-se o projeto ao projetista para revisão. 

• Criação de uma Comissão de obras: teria como objetivo antecipar situações 
desfavoráveis, colaborando na análise do checklist do interessado, na 
conferência do projeto executivo da obra, estreitando a comunicação entre as 
Seções de Manutenção Hidráulica, Elétrica, Predial, Marcenaria, projetista e 
interessado a fim de reduzir futuros aditamentos, tornando o projeto tangível 
ao entendimento do usuário. 

• Vistoria prévia e minuciosa da obra: que seja realizada vistoria minuciosa do 
imóvel e/ou local da obra antes da elaboração do projeto. Havendo 
necessidade de aditamento durante a obra, aproveitar a oportunidade para 
vistoriar a obra e incluir em um único aditamento todas as deficiências, uma 
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vez que, dos processos analisados, 45% dos aditamentos se tratavam de 2º ou 
3º aditamento. 

• Agilidade no processo para início da obra: a celeridade no processo, uma vez 
que foi observado que havia grande período de tempo entre o pedido de 
reforma feito pelo usuário e o início efetivo da obra, acarretando o surgimento 
de novas necessidades, gerando alterações no projeto original. Sendo assim, 
efetuar os projetos executivos somente quando da disponibilização de 
recursos, para tanto, seria realizado estudo prévio para estimativa de 
gastos/custos. 

• Despacho do interessado pela obra: após a realização dessas etapas, o projeto 
executivo elaborado será encaminhado ao interessado para anuência no 
projeto de obra a ser licitado. 

O relatório foi apresentado à PUSP-RP em julho de 2014, em meio à turbulência das 
restrições orçamentárias, ocasião na qual as obras foram suspensas, projetos interrompidos, 
recursos do orçamento reduzidos e economias orçamentárias recolhidas, tendo sido ao longo 
do ano disponibilizados de forma fracionada. 

O trabalho da Comissão confirmou as observações e queixas dos envolvidos no 
processo de obra, desde o solicitante até o fiscal da obra. Novos projetos ou implantação de 
procedimentos na elaboração de projetos ficaram para segundo plano. A Administração, 
diante do orçamento tão reduzido, preocupou-se em realizar levantamento de gastos 
previstos naquele ano, priorizar as demandas para não ocorrer inadimplência de contratos, 
desabastecimento de materiais das diversas áreas e paralisação de serviços da PUSP-RP para 
a comunidade uspiana. 

Em 2015, após várias reuniões com a Divisão Financeira e os Chefes Técnicos de 
Divisão, foi realizada a revisão do Planejamento da PUSP-RP, priorizando as demandas de 
obras, principalmente as referentes ao PPRA e segurança, que já estavam em andamento, ou 
seja, projetos prontos, que previamente foram revisados pelo engenheiro da DVMANOP e 
pelos usuários dos respectivos espaços, pondo em prática parte das sugestões feitas pela 
Comissão. 

Nesse ano, com a implantação do PIDV, o contingenciamento de recursos em 
setembro e o fechamento precoce do orçamento, o Planejamento precisou passar por nova 
análise e reprogramação. Em 2016, iniciamos o ano refazendo os processos licitatórios que 
deixaram de ser feitos em 2015, além de adequação de procedimentos ao novo sistema de 
compras totalmente integrado à Bolsa Eletrônica de Compras (BEC). Houve necessidade de 
cadastro de vários itens, que demoravam meses, atrasando ainda mais o processo de compras 
públicas que, por natureza, é lento. 

Por todos esses motivos, a Comissão não foi constituída, ou seja, não havia recursos 
financeiros para desenvolver novos projetos nem recursos humanos, uma vez que, com o 
PIDV, as Divisões tiveram que se reorganizar com relação ao pessoal. Cabe ainda observar que 
o profissional descrito em umas das sugestões, para orçar e compatibilizar projetos, seria de 
extrema importância no processo, no entanto, esse profissional deverá possuir 
conhecimentos quanto às técnicas e normas de engenharia e às legislações e procedimentos 
de licitação, ou seja, profissional com perfil multidisciplinar que não se encontra disponível no 
quadro funcional da PUSP-RP. 
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Projetos e Obras Concluídas 
 

� Instalação do Novo Sistema de Iluminação Pública do Campus 
Em atendimento às diretrizes da Portaria GR nº 5279, de 27 de setembro de 2011, com 

o objetivo de promover a Modernização dos Sistemas de Iluminação Viária e Pedonal dos 
campi da Universidade de São Paulo, foi providenciada pela Prefeitura do Campus a 
implantação do novo sistema de iluminação pública no Campus USP de Ribeirão Preto, com 
investimento em torno de R$19.000.000,00. 

O sistema anterior era composto por luminárias de lâmpadas de vapor de sódio de 250 
watts, as quais foram substituídas por luminárias com a nova tecnologia de Led, conforme 
Tabela 21. 
 

Tabela 21 – Luminárias do Novo Sistema de Iluminação 

Quantidade Espécie 

590 Luminárias de LED viária de 200W 

798 Luminárias LED viária de 50W 

1.485 Luminárias LED viária de 90W 

180 Luminárias LED simétrica de 90W 

678 Projetores circular LED 50W/foco médio 

12 Projetores circular LED 50W/foco aberto 

12 Projetores circular LED 45W/foco assimétrico 

15 Projetores circular LED 18W/foco fechado 

96 Projetores circular embutido em solo LED 50W 

2.803 Postes metálicos galvanizados 

03 Controladores com capacidade de controlar 2.200 luminárias 

 
Nos estacionamentos das Unidades de Ensino e no estacionamento do prédio da 

Administração da Prefeitura do Campus, foram substituídos 539 postes de até 7 metros e 285 
postes entre 7 a 12 metros pertencentes ao sistema de iluminação antigo. 

O novo sistema de iluminação pública permitirá o gerenciamento por meio de software 
de Telegestão, pelo qual é possível comandar e ajustar a intensidade da iluminação em 
determinados horários do dia. 
 

       
  Antes                                                                   Depois 
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Estacionamento da FDRP                                                      Prefeitura do Campus 

 

    
Ginásio do CEFER                                                                        Rua Prof. André Riciardi Cruz 

 
Devido à restrição orçamentária de 2014, a implantação foi adiada para reavaliação da 

Reitoria, faltando ainda instalação do novo sistema de iluminação na área do Hemocentro, do 
Hospital das Clínicas e do Museu do Café. 

Em 2015, foram realizadas reuniões com a Reitoria e CODAGE para verificar a 
possibilidade de retomada da obra, considerando que os recursos a ser liberados, referentes 
aos reajustes do contrato e aditamento, em relação ao valor já licitado, são de pequena 
monta. Foi executado aproximadamente 85% da obra de iluminação pública no Campus. 
 

 
Iluminação noturna da Rua da Prefeitura 
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A instalação e a manutenção desse novo sistema de iluminação visam principalmente 

à segurança dos alunos, professores, funcionários e usuários do Campus. 
 

� Instalação de Semáforo 
O acesso ao Campus e também ao Hospital das Clínicas pela Av. Gov. Lucas Nogueira 

Garcez apresentava constantes congestionamentos, principalmente nos horários de pico. 
 

   
Congestionamentos nas Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço e Av. Luigi Rosiello antes da instalação do semáforo 

 
A Comissão de Prevenção e Proteção do Campus, em parceria com a Polícia Militar e 

TRANSERP, realizou estudo sobre o assunto e propôs como solução a implantação de 
semáforo na Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com a interdição parcial da rotatória localizada nesta 
avenida com a Rua Ten. Catão Roxo, sentido portaria HC, como também a interdição do 
retorno da Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço, após o Restaurante Universitário, de frente aos 
Bancos. 
 

 
 

Foi providenciada a infraestrutura para instalação do equipamento, com a construção 
de um retorno na Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço. 
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Em 2015 foi colocado em funcionamento o semáforo, o qual propiciou maior fluidez 
do trânsito, amenizando os congestionamentos. Foram investidos R$81.692,62 na 
implantação do semáforo. 
 

     
Semáforo instalado 

 

� Construção de Alambrados no entorno do Mirante 
Com a ocorrência constante de incêndios na área do Mirante, foi necessária a 

construção de alambrados para impedir o acesso de pessoas estranhas, foram investidos 
R$101.200,00. 
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� Reforma e Adaptação dos Prédios quanto aos Itens de Segurança 
Em atendimento às diretrizes da SEF, Ofício Circular SEF/CIRC/82, desde 2013 a PUSP-

RP tem trabalhado no levantamento, elaboração de projetos e nas adaptações de edificações 
sob sua responsabilidade para regularização quanto à acessibilidade e aos aspectos 
arquitetônico-funcionais, garantindo assim a segurança aos usuários. 

Devido ao orçamento restrito, o critério segurança foi priorizado no Plano de Ação de 
manutenção e reforma dos prédios e elaboração de projetos. 

Outro fator que contribuiu para definição das diretrizes do Planejamento da PUSP-RP 
que vem ao encontro das orientações da SEF-RP, foi o Programa de Prevenção de Risco de 
Ambientais – PPRA desenvolvido pelo SESMT-RP. 
 

� Complementação e Manutenção dos Sistemas de Proteção Contra 
Incêndio Bloco F, Blocos G, H, I e J da Vila Estudantil e Biotério 
Geral e Cabo-Guia 

Foram realizados investimentos em várias moradias estudantis, como Bloco F e os 
Blocos G, H, I, J da Vila Estudantil, e no prédio novo do Biotério Geral, como a colocação de 
corrimãos e guarda-corpo em escadas e rampas, antiderrapantes nos degraus de escadas, 
instalação de mangueiras de incêndio e extintores. 

Após as intervenções, o prédio novo do Biotério Geral, o Bloco F e os Blocos da Vila 
Estudantil, a sede da Guarda Universitária, o prédio onde estão alocadas a Divisão de 
Manutenção e Operação e a Seção de Almoxarifado foram vistoriados pelo Corpo de 
Bombeiro e também obtiveram os Autos de Vistoria (AVCB). 
 

   
 

   
Rampas, escadas e parte interna do Bloco F após adaptações do prédio quanto ao sistema contra incêndio e segurança 
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Blocos G, H, I e J da Vila Estudantil 

 

   
Biotério Geral 

 
Foram investidos R$46.521,00 com a instalação de linhas de segurança, além de 

prédios e casas de serviços, foram colocadas também em algumas casas de moradia de 
funcionários, importante trabalho de adequação de imóveis da PUSP-RP, referente à 
segurança do trabalho. 
 

� Construção de Calçadas, Rampas de Acesso  
Dando continuidade ao projeto de caminhabilidade e acessibilidade, que visa melhoria 

nos trajetos do Campus, foram construídas rampas e calçadas em vários locais, como Rua das 
Paineiras, Rua Clóvis Vieira, Rua Miguel Covian, Rua Profª Maria Madalena Telles, Rua Lucien 
Lison, Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez. 
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Foram investidos em torno de R$360.000,00 para construção de 4.260m² de calçadas 
no Campus. 
 

   
Rua das Paineiras 

 

   
Rua Miguel Covian 

 

   
Calçada de acesso entre a Vila Estudantil e o Restaurante Universitário 

 

   
Calçada da Av. Gov. Lucas Nogueira Garcez 
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� Instalação de Grupos Motor-Gerador 
Foram instalados geradores nos prédios de serviços ininterruptos do Campus, como 

Guarda Universitária, Serviço de Comunicação Social e torre da Rádio. O prédio do 
Restaurante Universitário também recebeu um gerador, uma vez que não pode sofrer 
interrupção de energia devido à utilização de câmeras frias para armazenamento de carnes, 
embutidos e demais gêneros alimentícios. Investimento importante para garantir o 
funcionamento de serviços essenciais de forma contínua. Para tanto, a Prefeitura do Campus 
investiu em torno de R$238.000,00. 
 

 
Grupo motor-gerador da sede da Guarda Universitária 

 

 
Grupo motor-gerador do Serviço de Comunicação Social 

 

� Manutenção de Sistema Viário 
Além do trabalho de recapeamento asfáltico e tapa-buraco nas vias do Campus, foram 

feitos investimentos significativos no sistema viário, várias vias estavam necessitando de 
reforma geral tanto da parte de escoamento de águas pluviais e rede de esgoto como na de 
pavimentação, totalizando o valor de recursos aproximadamente de R$800.000,00. 
 



R e l a t ó r i o  d e  G e s t ã o  2 0 1 2 - 2 0 1 6  | 61 

 

    
Melhorias no pavimento, escoamento e na rede de esgoto da Rua Lucien Lison 

 

    
Correção da pavimentação e escoamento da Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço 

 

  
Via de acesso do Biotério Geral                                                                          Av. Luigi Rosiello 

 

   
Rua Profª Drª Maria Teles 
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Intersecção da Rua Prof. Dr. Miguel Covian e a Av. Hélio Lourenço 

 

 
Portaria do Campus – HC 

 

   
Trechos da rotatória da Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço com a Rua Prof. Dr. Aymar Batista Prado 

 

   
Vias internas da DVMANOP 

 



R e l a t ó r i o  d e  G e s t ã o  2 0 1 2 - 2 0 1 6  | 63 

 

   
Estacionamento da sede da Guarda Universitária                      Estacionamento do Prédio SPF – Biotério Geral 

 

� Pintura de Solo e Sinalização Horizontal 
Para manter a visibilidade da sinalização horizontal, o serviço de pintura de solo é 

normalmente realizado duas vezes ao ano. Houve a preocupação da Administração de 
implantar novas faixas e lombofaixas para pedestre, visando à segurança dos usuários do 
Campus. 
 

   
Rua das Paineiras 

 

   
Rua Milaneza                                                                                       Rua do Lago 
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       Entroncamento Rua Ten. Catão Roxo e Av. Luigi Rosiello                                            Av. Luigi Rosiello 

 

   
Área de Serviço                                                                          Portaria do Campus - HC 

 

   
Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço e lombofaixa de acesso ao HC 

 

 
Demarcação estacionamento da GU 
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� Reforma da Biquinha localizada próximo à Rotatória Prof. Rocha e 
Silva 

Nesse local, entre o final do século XIX e início do século XX, funcionava uma VASCA, 
palavra italiana que, no interior do Estado de São Paulo, denominava o tanque de lavar roupa. 
Era utilizada pelos moradores da Colônia Portuguesa da Fazenda Monte Alegre. Em 1952, com 
a criação da FMRP, passou a ser chamada de Biquinha. Por ser uma área remanescente da 
Fazenda Monte Alegre, em 1994 a edificação foi tombada pelo CONDEPHAAT. 

Além de ser um local agradável para descanso, fornece água potável aos usuários do 
Campus, principalmente aos pedestres e ciclistas. 
 
Antes da reforma 

   
 
Depois da reforma 

  
 

Na recuperação dessa edificação tombada foram investidos R$48.235,00. 
 

� Construção e Reforma de Alambrados em Diversos Locais do 
Campus 
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Historicamente, o cercamento de locais e a substituição por alambrado das cercas de 
arame que eram derrubadas constantemente têm contribuído para controlar o índice de 
furtos e delitos, principalmente incêndios, conforme pode ser observado na Tabela 22: 
 

Tabela 22 – Ocorrências registradas pela Guarda Universitária de 2009 a 2015 

Ocorrências 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Princípio de incêndio 17 33 21 9 8 8 8 

Incêndio de maior risco 14 23 17 13 8 20 4 

 
Havia várias solicitações para construção de alambrados em diversos pontos do 

Campus. Para tanto, foram realizados estudos, priorizando as ações preventivas com relação 
à segurança e ao combate a incêndio da área de reflorestamento, com objetivo de minimizar 
ainda mais as ocorrências. Foram realizados investimentos na ordem de R$465.000,00 para 
manutenção e construção de 2.466,99 metros lineares de alambrados: 

− na área do Mirante; 

− na área bancária, complementando alambrado já existente na Av. Prof. Hélio Lourenço; 

− no entorno das Casas de Hóspedes; 

− na sede da Guarda Universitária e fechamento das laterais da portaria da Av. Bandeirantes; 

− no conjunto de prédios do Biotério Geral; 

− nas áreas das 2 Torres de Monitoramento (área florestal); 

− na área da Pedreira Santa Luzia, em atendimento à solicitação do Ministério 
Público/GAEMA, com objetivo de preservação da área; 

− no Bloco F do CREU; 

− entre a DVMANOP e a Casa 22 da Rua das Paineiras; 

− nos fundos do Prédio da Administração da Prefeitura do Campus. 
 

Além da construção de alambrados, foram realizadas manutenções nos alambrados da 
divisa do Campus, como por exemplo: trechos da Av. Nadir Aguiar, Av. Gov. Lucas Nogueira 
Garcez, Rua Tem. Catão Roxo, Rua Luigi Rosiello (lado da área da FORP). Essa extensão de 
alambrados, somada à da gestão anterior, totaliza mais de 7.000 metros lineares de 
alambrados que demandam constante manutenção. 
 

   
Área do Mirante 
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Manutenção Divisa FORP 

 

   
Construção de alambrado para cercamento da área das Torres 

 

    
Construção na área da Pedreira Santa Luzia (Rua Luigi Rosiello) 

 

            
Guarda Universitária                                                                           Biotério 
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� Reforma e Ampliação da Rede de Esgoto entre a Colônia Nova 
Milaneza e Poço de Visita na Barragem do Lago 

A rede de esgoto do local encontrava-se totalmente danificada, apresentando 
constantes entupimentos e ainda insuficiente para atender aos prédios que a utilizam. Essa 
obra foi priorizada em relação às outras obras da Prefeitura devido à sua importância. Estava 
prevista para o ano de 2015, no entanto, a primeira licitação foi fracassada. Na segunda 
licitação, houve demora na finalização devido à necessidade de diligências e apurações quanto 
às declarações fornecidas pelos participantes. 

Apesar de ser obra de infraestrutura do Campus, foram disponibilizados do grupo de 
Manutenção Predial do orçamento da PUSP/RP recursos na ordem de R$206.199,20, que 
representava 30% do valor repassado nesse grupo para 2016. 
 

 
Trecho do esgoto que foi reformado 

 

 
Cabine da bomba de elevação da rede de esgoto 

 

� Ponto de Abastecimento de Água para Combate a Incêndios 
instalado na Área do Hospital das Clínicas 
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Uma das ações para prevenção de combate a incêndios na área florestal foi a 
instalação de hidrante para o abastecimento de água do caminhão auto bomba e das 
carretinhas acopladas em tratores. 

Havia dificuldade para o reabastecimento dos veículos utilizados nas operações de 
combate a incêndios. Os pontos de recarga eram distantes e de difícil acesso para esses tipos 
de veículos. Com esse ponto de abastecimento próximo à floresta, otimizará o complexo 
trabalho de controle do fogo em áreas florestais. Foram investidos R$88.258,54. 
 

 
 

� Construção de Bocas de Lobo na Rua Aymar Batista Prado no 
Estacionamento E3 (FCFRP) 

Fortes chuvas causavam enxurradas que desciam em velocidade devido ao declínio da 
rua, pondo em risco a segurança dos transeuntes e veículos, havendo assim necessidade de 
melhoria no escoamento das águas. Foram investidos R$58.903,70 na construção de galerias 
pluviais, bocas de lobo e a instalação de grelhas no trecho defronte ao estacionamento da 
FCFRP. 
 

   
         Instalação de grelhas no estacionamento E3 da FCFRP                                              Boca de lobo 
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Obras e Projetos em Andamento 
Abaixo constam relacionadas as principais licitações de obras e projetos em 

andamento em 2016. 
 

- Projeto executivo de segurança e prevenção de incêndio dos prédios do 
Biotério Geral – Proc. 15.1.826.53.3 

Recursos investidos: R$12.500,00 
Situação: em execução o serviço contratado de elaboração de projeto, com previsão 

de término no 2º semestre de 2016. 
 

- Projeto executivo da reforma da parte elétrica das Casas de Hóspedes e 
Projeto executivo da reforma da parte elétrica do prédio do Ginásio de 
Esportes (CEFER) – Proc. 15.1.825.53.7 

Recursos investidos: R$6.800,00  
Situação: empenhado o serviço de elaboração de projeto, com previsão de término no 

2º semestre de 2016. 
 

- Instalação de proteção e combate a incêndio e descargas atmosféricas – 
Biblioteca Central - Tomada de Preço 33/15 da SEF – Proc. 15.1.513.82.9 

A PUSP-RP foi contemplada no Plano Quadriênio de Obras da SEF 2015-2018, no 1º 
item priorizado pela PUSP-RP. 

Recursos disponibilizados pela SEF: R$127.482,43 
Situação: processo licitatório homologado, em fase de assinatura de contrato, previsão 

de término da instalação no 2º semestre de 2016. 
 

- Reforma de telhado e banheiro da Casa 14 da Rua das Paineiras, reforma geral 
da Casa 14 da Rua Napolitana e reforma da Casa 12 da Rua Pedreira de Freitas 
(Casa dos Pós-Graduandos)  

Recursos disponibilizados: R$304.000,00 
A licitação foi realizada no 2º semestre de 2015, projeto foi questionado por um dos 

participantes, enviado para verificação da DVMANOP e análise da Procuradoria Geral.  
Recursos destinados para reserva não retornaram na abertura do Orçamento de 2016, serão 
destinados recursos da receita por ser uma obra prioritária da PUSP-RP. 
 

- Manutenção dos telhados, calhas e cabo-guia do prédio SPF do Biotério Geral, 
Bloco F do CREU e Ginásio de Esportes (CEFER) – Prot. 15.5.1149.53.2. 

Recursos disponibilizados: R$136.384,18 
Situação: Serviço de Materiais, em fase de elaboração de Edital. 

 

- Instalação de telas milimétricas e delimitadores nas janelas e exaustores – 
Restaurante Universitário – Proc. 15.5.1233.53.3 

Recursos previstos: R$73.025,20 
Situação: Serviço de Materiais, em fase de elaboração de Edital. 
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- Forro de placas de PVC danificado no prédio do Restaurante – Proc. 
15.5.1266.53.9 

Recursos previstos: R$28.500,00 
Situação: Serviço de Materiais, em fase de elaboração de Edital. 

 

- Instalação de cabos-guia nos prédios da Vila Estudantil (Blocos G, H, I e J), 
Restaurante Universitário 

Recursos previstos: R$100.000,00 
Situação: Divisão de Manutenção e Operação para atualização de projetos e planilhas. 

 

- Adequações de prédios para atendimento do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA (guarda-corpo, corrimão, antiderrapantes, depósito 
de gás, lava-olhos etc.) 

Recursos disponibilizados: R$80.000,00 
Situação: as obras para adequações necessárias dos prédios em atendimento às 

normas vigentes foram mapeadas por meio do Relatório do PPRA e priorizadas no 
Planejamento da PUSP-RP de 2016. 
 

- Construção de 4 pontos de ônibus, um na Rua dos Técnicos e três na Rua Prof. 
Aymar Batista Prado - 14.1.1043.53.1 

Recursos previstos: R$200.000,00 
Situação: aguardando análise e aprovação do projeto pelo CONDEPHAAT devido ao 

ponto de ônibus proposto na Rua dos Técnicos perto do prédio tombado das Oficinas de 
Precisão. 
 

Apesar do quadro reduzido de funcionários, as Seções de Manutenção Predial, Elétrica, 
Hidráulica, Serralheria realizaram manutenções nos prédios e na infraestrutura do Campus 
para atender às demandas mais urgentes da PUSP-RP. Cabe destacar: 

− ampliação da Secretaria da Casa de Hospedes; 

− reforma da Casa 109 da Rua dos Técnicos (pintura, entrada de energia, hidráulica e revisão 
de telhado); 

− reforma da Casa 111 da Rua dos Técnicos (pintura, entrada de energia, hidráulica e revisão 
de telhado); 

− construção de abrigo de botijão de gás do prédio da DVMANOP; 

− troca do piso da Seção de Vigilância e das salas do prédio da Prefeitura; 

− confecção de portão acesso torre da rádio;  

− reforma/adequação da Casa 13 da Rua das Paineiras (Seção de Informática); 

− reforma - troca de piso, colocação de vitrô e porta na guarita da Casa 41 da Clovis Vieira 
(Seção de Elétrica); 

− troca de padrão de energia elétrica e instalação de novos pontos - Casa de Hóspedes 
Estrangeiros; 

− adequação das instalações elétricas da Casa 4 da Rua das Paineiras; 

− reparos na pavimentação (pé de moleque) da Rua Pedreira de Freitas, da Rua dos Técnicos; 

− instalação de corrimão na calçada localizada no canteiro central da Avenida Prof. Hélio 
Lourenço; 
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− instalação de grade (porta dos fundos) da casa do Centro de Visitantes – Rua do Biotério 
Casa 1. 

 
Em 2016 está prevista a realização de licitação modalidade Registro de Preço de 

manutenção predial e pequenas reformas, semelhante ao adotado pela SEF no Campus USP 
de São Paulo, orçado na ordem de R$3.600.000,00. Com esse Registro de Preço, irá amenizar 
a falta de funcionários nessa área, que nos últimos anos não foram repostos e a situação se 
agravou com o PIDV. Há Seções responsáveis pela manutenção das áreas comuns e de 
infraestrutura do Campus que conta com apenas dois funcionários, exemplo disso foi o setor 
de refrigeração, com a instalação de mais ar condicionado, havendo a necessidade de 
contratar o serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado da Prefeitura. 
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Plano Plurianual 2015 a 2018 apresentado à SEF 
Em atendimento à solicitação da SEF formulada no Ofício Circular 479/2014, a 

Prefeitura do Campus realizou levantamento das obras prioritárias do Campus de Ribeirão 
Preto para o Plano de Obras quadriênio 2015 - 2018. 

Foram elaboradas duas planilhas, uma referente às obras de infraestrutura do Campus 
que atendem a todas as Unidades e órgãos do Campus (Anexo 1) e outra referente às obras 
dos imóveis sob responsabilidade da PUSP-RP (Anexo 2). 

A planilha de obras de infraestrutura do Campus foi baseada nas demandas já 
existentes e/ou projetos que estavam tramitando na DVER-SEF. Após reuniões com as áreas 
técnicas, foram priorizadas e incluídas outras previstas na Prefeitura. 

As demandas de obras nos imóveis da PUSP-RP foram relacionadas em outra planilha. 
Conforme critérios pré-estabelecidos, foram priorizadas as obras referentes à segurança dos 
usuários e patrimônio da USP e acessibilidade. Desde 2012, a PUSP-RP já estava 
providenciando a adequação de seus prédios quanto a combate a incêndio (AVCB e SPDA) e 
muitos dos projetos executivos estavam prontos para licitar. Foram priorizados os projetos 
dos locais com maior circulação de usuários, moradias estudantis e prédios do CEFER. 

Em dezembro de 2015, a DVER-SEF/RP solicitou revisão do Plano. Após reuniões da 
DVER-SEF/RP com a Divisão de Manutenção e Operação e Gabinete da PUSP-RP, foi 
constatada a necessidade de revisão do Plano de Ação em Obras – Infraestrutura do Campus 
de Ribeirão Preto. Tal revisão (Anexo 3) foi enviada em março de 2016 e contemplou cenário 
das necessidades de obras do Campus na época, uma vez que persistia a restrição 
orçamentária da USP. Houve surgimento de novas demandas prioritárias e os repasses 
orçamentários à Prefeitura eram insuficientes para investimentos em obras. 

Das 21 obras apresentadas no Plano Plurianual 2015-2018, a Superintendência do 
Espaço Físico providenciou a licitação da obra de instalação de proteção e combate a incêndio 
e descargas atmosféricas (AVCB e SPDA) da Biblioteca Central. 

As outras obras do Plano foram priorizadas no Planejamento da PUSP-RP. A reforma e 
ampliação da rede de esgoto entre a Colônia Nova Milaneza e Poço de Visita na barragem do 
lago foi realizada com recursos do grupo orçamentário de Manutenção Predial, uma vez que 
o esgoto necessitava de intervenção urgente. 

Estavam em andamento as licitações da reforma da Casa 12 da Rua Pedreira de Freitas 
– Casa dos Pós-graduandos e da construção de 4 pontos de ônibus. A maioria das obras 
relacionadas no Plano tem projetos executivos prontos, alguns estão sendo revisados ou em 
fase de finalização de projeto e outros estão em fase de contratação do serviço de elaboração 
de projeto. 
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Investimento em Soluções Tecnológicas 
As soluções tecnológicas têm sido uma tendência tanto na área administrativa como 

segurança; na floresta, foram investidos mais de 700 mil reais da Prefeitura do Campus em 
tecnologia. 

 Em 2013, foi dado início no projeto de ampliação de segurança eletrônica nos prédios 
da PUSP-RP. Foram instaladas câmeras, central de alarmes em vários prédios da PUSP-RP, 
como Restaurante Central, Casas de Hóspedes, Bloco F do CREU, Vila Estudantil, prédios de 
Monitoração Sanitária e das Cobaias – Biotério Geral, Seção de Transportes, Biblioteca 
Central. 

Foram instaladas ainda câmeras e controle de acesso via cartão USP no Prédio da 
Administração da Prefeitura, interfones no Bloco F para controle de acesso de pessoas mais 
eficiente. 

Foi concluída a implantação do Sistema RUCARD, que consiste na aquisição de ticket 
em formato eletrônico para refeição no Restaurante Universitário com o cartão USP em 
substituição aos tickets de papel. 

Com contratações de funcionários suspensas desde 2014, redução do contrato de 
vigilância, essas ações foram significativas para manter a segurança dos locais no Campus. 

A ampliação do número de câmeras do sistema de monitoramento demandou 
investimento na compra de novas licenças NUUO e a compra de dois servidores para 
armazenamento das imagens. Houve investimento também na expansão da rede wireless, 
com a instalação de novos pontos de acessos para rede sem fio nos prédios da PUSP-RP e 
moradias estudantis. 

Foi realizado levantamento das demandas de softwares e equipamentos como 
computadores, monitores, nobreaks, impressoras e incluído no planejamento anual, visando 
à programação da renovação do parque computacional da Prefeitura, propiciando assim aos 
funcionários melhores condições de desenvolver suas atividades, uma vez que muitos dos 
equipamentos estavam obsoletos com sistemas operacionais antigos que não permitiam mais 
a atualização.  

Foram substituídos mais de 75 computadores, 100 monitores LCD, adquiridas 300 
licenças do software antivírus PANDA e também projetores multimídias e nobreaks.  No 
primeiro semestre de 2016, foram destinados mais recursos financeiros para a substituição 
de equipamentos; a aquisição de mais de 30 computadores e 20 monitores estava 
programada para o segundo semestre de 2016. 
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Processos Administrativos e de Sindicâncias 

Abaixo, Tabela 23 com o resumo dos processos administrativos e de sindicâncias e o 
ano em que foram instaurados. 

 
 

Tabela 23 – Processos administrativos e Sindicâncias – 2012 a 2016 

Natureza 2012 2013 2014 2015 2016 

Processos Administrativos 

Acidentes de trânsito      

Indisciplina   1   

Multa de trânsito 12   2  

Desaparecimento/furtos      

Outros   9 5 4 

Total 12  10 7 4 

Sindicâncias 

Acidentes de trânsito 12 6 3 1 1 

Multa de trânsito 2 17 21 21 1 

Indisciplina 1 1 1   

Furto 1   1  

Roubo      

Outros  3 4 5 4 

Total 16 27 29 28 6 
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