
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO DO CAMPUS SÃO PAULO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO 

Artigo 1º- A Comissão de planejamento orçamentário do Campus São Paulo é 

uma comissão assessora da Diretoria do Campus São Paulo, de caráter 

consultivo, constituída com o objetivo de acompanhar, planejar e controlar da 

execução orçamentária do Campus São Paulo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 2º - As atribuições da Comissão de planejamento orçamentário do 

Campus São Paulo são: 

I – Assessorar a Diretoria do Campus São Paulo e suas unidades universitárias 

EPE e EPM, quanto as diretrizes institucionais de execução orçamentária; 

II – Analisar e elaborar propostas de redução de custo e otimização dos recursos 

do Campus São Paulo; 

III – Analisar e elaborar propostas a serem submetidas ao Conselho de Campus, 

referentes à execução orçamentária do Campus; 

IV – Analisar as demandas de aquisições e contratações oriundas das instâncias 

acadêmicas e administrativas do Campus no que se refere ao orçamento; 

V – Assessorar na elaboração do planejamento orçamentário de custeio e capital 

anual efetuado pela Diretoria do Campus São Paulo; 

VI – Assessorar a Diretoria do Campus nas questões orçamentárias que 

necessitam ser submetidas a instâncias superiores como Pró-Reitoria de 

Administração e Reitoria da Universidade. 



 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 3º- A Comissão de Planejamento Orçamentário do Campus São Paulo é 

composta pelos seguintes membros: 

I – Diretor(a) do Campus São Paulo ou seu representante; 

II – Diretor(a) da Escola Paulista de Medicina ou seu representante; 

III – Diretor(a) da Escola Paulista de Enfermagem ou seu representante; 

IV – Superintendente do Hospital São Paulo/Hospital Universitário da Unifesp ou 

seu representante; 

V – Diretor(a) do Departamento de Administração do Campus São Paulo ou seu 

representante; 

VI – Diretor(a) do Departamento de Infraestrutura do Campus São Paulo ou seu 

representante. 

Parágrafo único – A Coordenação da Comissão é exercida pela Diretor (a) do 

Campus São Paulo, podendo ser delegada ao Diretor (a) do Departamento de 

Administração do Campus São Paulo. 

 

Artigo 4º - Compete ao Coordenador(a): 

I – Convocar as reuniões periódicas, no mínimo quatro vezes ao ano, definir a 

pauta, sempre que houver demanda pertinente aos assuntos correlatos de 

interesse da Comissão; 

II - Coordenar as reuniões da Comissão; 

III - Representar a Comissão junto ao Conselho do Campus São Paulo; 

IV - Convidar, em nome da Comissão, eventuais participantes e/ou convocar 

reuniões extraordinárias; 



V – Apresentar à comissão relatórios periódicos e atualizados da situação 

orçamentária do Campus São Paulo; 

VI- Participar quando convocado das reuniões institucionais (Congregações, 

Câmaras, Comissões e outras instâncias) para dar informes sobre a situação 

orçamentária do Campus São Paulo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

Artigo 5º- As reuniões da Comissão deverão acontecer com quórum mínimo de 

4 (quatro) membros. 

§ 1 - A ata da reunião será elaborada pelo Coordenador da Comissão ou poderá 

ser atribuída a um membro da Comissão dentre os participantes presentes desde 

o início de cada reunião ou servidor designado para este fim. 

§ 2 - As atas aprovadas serão assinadas pelos membros da Comissão presentes 

na reunião e arquivadas em meio digital eletrônico vigente na Unifesp. 

 

Artigo 6º - As deliberações da Comissão serão decididas por maioria simples 

dos membros presentes na reunião, cabendo ao Coordenador o voto de 

desempate. 

 

Artigo 7º- Este regimento entrará em vigor quando de sua aprovação pelo 

Conselho do Campus São Paulo. 


