
TEOR

Acrescente-se no artigo 5° do projeto de lei em epígrafe:
"§ 5° - Para expansão e manutenção das atividades das Universidades Estaduais Paulistas
estas deverão buscar fontes alternativas ao Tesouro do Estado para financiamento, vedada
sua aplicação para despesas com folha de pagamentos de pessoal.

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões em ......../......../............

Hoje o orçamento das universidades públicas do estado é proveniente do repasse de 9,57% do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), estabelecido na Lei n°
3.201/81. Existe uma série de problemas com o modelo de financiamento utilizado pelas
universidades estaduais de São Paulo. O primeiro problema é que este imposto,  ao incidir
sobre mercadorias e serviços, acaba por impactar com mais força nas famílias de baixa
renda do estado uma vez que essas possuem uma alta proporção da renda voltada ao consumo.
Do outro lado, apenas uma pequena parcela dos jovens de baixa renda do estado têm
oportunidades de estudar nessas universidades. Além disso, o valor arrecadado do ICMS
varia diretamente de acordo com o nível de atividade econômica no estado e a pandemia do
coronavírus impactou e ainda impactará muito a economia do estado de São Paulo, de modo
que a arrecadação do ICMS sofrerá reduções sensíveis.

É muito arriscado nesse momento em que estamos vivendo que instituições tão importantes
para o país tenham orçamento que dependa em grande parte de uma única fonte de receita.
Portanto, apesar da dificuldade, a busca por fontes alternativas de receita é fundamental
para a melhoria da qualidade de gestão das universidades públicas estaduais em meio ao
cenário de crise de saúde e econômica causado pelo Covid-19.

Existem diversas alternativas para fontes de receitas que possam complementar o orçamento
das universidades estaduais. Exemplos de outras fontes de receita são a concessão para a
iniciativa privada de espaços nos campi universitários, cobrança de estacionamento de
automóveis, criação de fundo patrimonial para viabilizar doações inclusive possibilitando
doações no modelo naming rights, ou seja, condicionando a doação a homenagens aos doadores
nomeando salas de aula, edifícios, departamentos e áreas físicas dos campi, cobrança de
mensalidades para quem tem condições financeiras, alienação de propriedades inutilizadas e
parcerias com o setor privado visando financiamento de pesquisas aplicadas.
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