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Dispõe sobre as taxas aplicáveis sobre a captação de recursos externos à

fonte orçamentaria regulary especialmente as oriundas de ativídaàes

simultâneas previstas no Estdtuto Docente (Resolução 7271/2016).

Considerando o art. 1° da Resolução 7290/2016 e alterações que diz "Os valores pagos por

fontes externas à Universidade ou a seus docentes, a título de atividades simultâneas:

convênios_ou_contratos em__que_aJJ^_P figure_como contratada, cursos de extensão ou

assessoria, sofrerão incidência da taxa de promoção da pesquisa, inovação, ensino,

cultura e extensão",

Considerando os últimos Relatórios das Auditorias do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, especialmente quanto ao Exame de Contas de 2020 que aponta "as taxas de

custos indiretos decorrentes de ajustes firmados com a intermediaçâo das Fundações

carece de melhor regulamentação e controle, principalmente quanto à forma e prazo de

recolhimento";

Edson Cezar Wendland, Diretor da Escola de Engenharia de São Carias da Universidade de

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

ARTIGO 1°: TAXAS

Todos os valores pagos por fontes externas à EESC/USP ou a seus docentes, a título de

remuneração por atividades simultâneas, por intermédio ou não de Fundações, sofrerão

a incidência de taxas para ressarcimento à Universidade (USP/RCí e Adicional de Apoio),
bem como taxas para a cobertura das Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)

das Fundações contratadas, a seguir especificadas:

Taxas USP ou RCI (USP): é incidente sobre os valores pagos, com intermediaçâo ou não

de Fundações, oriundos das atividades simultâneas. A taxa será de 10^ (dez por cento)

sobre o valor do projeto. No caso de convénios e USP contratada exciuem-se da base

de cálculo os valores das bolsas pagas a estudantes e dos bens e equipamentos que

venham a ser incorporados ao património da Universidade. 50% do valor da taxa U5P será

destinado à USP (Reitoria) e 50% será destinado à Unidade que decidirá sobre sua
distribuição interna.

Parágrafo Único: A título de esclarecimento, quando os convénios forem firmados com

empresas petrolíferas, o ressarcimento à USP não será por meio da taxa USP, e sim do

RCI - Ressarcimento dos Custos IndEretos da USP, cujo cálculo seguirá a metodologia da

Portaria GR 7288/2018. (Em caso de dúvidas contatar diretamente o Serviço de Convénios

- SVCONV da EESC: convenios@eesc.usp.br ou ramal 739253).
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Taxa AA - Adicional de Apoio (USP): taxa destinada à promoção do ensino,

pesquisa, extensão e inovação, com seu percentual definido em 5%, com

destinaçao de 2,5% para a Reitoria e 2,5^ para a Unidade. Cabe mencionar que para

Fundações com Acordo de Cooperação vigente, a taxa AA ficará depositada nas

contas das Fundações. As demais (sem termo formalizado), deverão repassar

esses recursos às contas da USP (RUSP e EESC), mediante recolhimento.

Taxa DOA - Despesas Operacionais e Administrativas (FUNDAÇÕES): taxa
incídente_ai3enas__para as atividades intennediadas por Fundações e permanecerá

retida nas Fundações de Apoio como remuneração pela administraçâo/gerência do

projeto. O percentua/ da taxa varia de acordo com os Termos de Acordo de

Cooperação de cada Fundação.

ARTIGO 2°: DISTRIBUIÇÃO TAXAS

Para facilitar a compreensão sobre a incidência das taxas, seu cálculo e distribuição, são

apresentados abaixo os quadros demonstrativos, de acordo com o acordo formalizado

(com ou sem a intermediaçâo de Fundações):

- ATIVIDADES COM OU SEM INTERMÉDIO DE FUNDAÇÕES:
• Incidência total de 15% de taxas USP, além da taxa da Fundação (DOA),

convencionada de acordo com cada Fundação contratada.

ATI VI DA DE
SIMULTÂNEA

Convénios,

USP Contratada

(Art.2° Resolução

7290/2016)

Assessoria,

Consultoria

(Art.4° Resolução

7290/2016}

Cursos de extensão

[Art.3° Resolução

7290/2016)

BASE DE CALCULO

Valor do Projeto,

excluídos os valores

pagos com bolsas e bens

permanentes

Valor bruto do serviço

prestado

Receita Bruta Arrecadada

TAXAS USP: OVERHEAD + ADICIONAL DE APOIO

TAXAS
OVERHEAD USP|

(10%)
5,00%

1,50%

2,50%

1,00%

5,00%

1,50%

2,50%

1,00%

5,00%

1,50%

2,50%

1,00%

(TOTAL DE TAXAS 15%)

TAXA
ADICIONAL DE l

APOIO (5%)
2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

TOTAL TAXAS

USP (15%)

7,50%

4,00%

2,50%

1,00%

7,50%

4,00%

2,50%

1,00%

7,50%

4,00%

2,50%

1,00%

Destinaçao

Reitoria

Diretoria da EESC

Departamento origem

Comissão de Pesquisa

Reitoria

Diretoria da EESC

Departamento origem

Comissão de Pesquisa

Reitoria

Diretoria da EESC

Departamento origem

Comissão Cultura ExL

TAXA

FUNDAÇÃO

(DOA)

% da taxa

varia de

acordo com a

Fundação

contratada,

consi dê rs nd o

seu Termo dê

Cooperação.
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Parágrafo Único: A determinação do CTA da EESC é para que convénios que envolvam
recursos financeiros sejam realizados com a intennediaçâo de Fundação de Apoio, uma

vez que a Área Financeira da EESC não dispõe de recursos humanos para a execução de

convénios eventualmente aprovados pêlos docentes.

ARTIGO 3°: REPASSE/RECOLHIMENTO DAS TAXAS USP

Todas as taxas USP deverão ser repassadas/recolhidas à Reitoria e à EESC (pela Fundação
ou pelo docente) até o 20° dia do mês subsequente ao recebimento do aporte

financeiro/pagamento feito pelo contratante, de acordo com os prazos, cronograma

financeiro e plano de trabalho formalizados.

ARTIGO 4°: CONTROLE E GERENC1AMENTO DOS REPASSES/RECOLHIMENTOS

Para regulamentar o melhor controle quanto ao repasse/recolhimento das taxas, visando

atender à exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficam designados o

Serviço de Convénios e o Serviço de Tesouraria da EESC para, em conjunto, executarem a

gestão dos cadastros e acompanhamento financeiro, até o respetivo encerramento do

contrato.

Compete ao SeryLço de Convénios - SVÇONV, além de todos os trâmites para sua

formalização (com a devida publicação no DOE de convênios/contratos), o registro de

cada atividade aprovada pela ECon no Sistema interno da EESC, com atenção especial

para os prazos de vigência do contrato, e datas de repasse das parcelas do aporte

financeiro/pagamento. Também será o responsável pelo cadastro dos Termos Aditivos e

cancelamentos (quando houver).

Compete ao Seud^o__de Tesouraria - SVTESOU a gestão da cobrança dos repasses/

recolhimentos. Após o registro de cada atividade pelo SVCONV, o SVTESOU acompanhará

os repasses de taxas de acordo com prazos cadastrados. Mensalmente, o SVTESOU

solicitará ao interessado ou Fundações, as informações sobre os repasses financeiros,

fazendo a devida conferência e emissão dos boletos para o recolhimento. Caso haja

divergência de valores e prazos, questionará ao SVCONV esclarecimentos. Caso haja falta

de repasse, solicitará ao interessado (Fundação ou docente) a devida regularização, até a

quitação final dos repasses, e encerramento do contrato.

Parágrafo Único: Caso a Fundação ou docente não providencie o recolhimento/repasse no

prazo estipulado, após solicitado pelo SVTESOU por duas vezes, este emitirá parecer ao

Assistente Técnico Financeiro, que levará o caso para apreciação da DÍretoria da EESC.

ARTIGO 5°: ISENÇÃO DE TAXAS USP

De acordo com o artigo 2° da Resolução 7290/2016 e respectivas alterações, serão isentos

de taxas USP, os convénios ou contratos em que a U5P figure como contratada que
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tiverem por objeto exclusivo doações sem encargos para a Universidade; firmados sob

legislação que vede a respectiva cobrança; que tenha entre seus objetivos o

financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência,

da tecnologia e da inovação; que tenham por objeto repasses de recursos para fins

exclusivos da própria Universidade.

Para o pleito do pedido de isenção, o docente interessado deverá elaborar justificativa

circunstanciada que fundamente o pedido, lembrando que o valor de isenção solicitada à

Unidade (Departamento e Diretoria) não poderá ser inferior ao valor solicitado à Reitoria.

O pleito deverá ser remetido para:

1. Chefia do Departamento: solicitando isenção da parte da taxa destinada ao

Departamento;

2. Diretona da EESC: solicitando isenção da parte destinada à Unidade;

Para atendimento ao § 4°, artigo 2° da Resolução 7290/2016 e alterações, caberá ao

5VCONV, após recebimento dos documentos acima, a elaboração de Minuta de pedido de

isenção da parte da taxa que compete à RUSP para envio à apreciação da Diretoria da

EESC (a minuta deverá seguir acompanhada da isenção concedida pela Unidade das taxas

que lhe cabe receber). Após assinatura do Diretor, o SVCONV despachará a

documentação do pedido de isenção para apreciação da COP, inserindo o pedido no

Sistema e também no processo físico.

Parágrafo Único: os_ pedidos_de iseQ_çao mencionados deverão tramítar peIa_CQngcega_çâo

da EE5C juntamente ao convênÍOj lembrando qu.e no momento_do encaminhamento para

o_SeTviçQ__de_CoIegiados - SVASCOLj tais documentos já deverão ter passado por análise

do SVCONV, que conferirá os valores ora pleiteados_com o Plano_deJ'rabalh_o__cadastrac[o

no Sistema.

ARTIGO 6°: Recomenda-se a leitura das Resoluções 7271/2016 e 7290/2016 e alterações

para a formalização de atividades simultâneas, bem como o uso do simulador disponível

no Sistema Portal Convénios para o cômputo das taxas. Em caso de dúvidas, entrar em

contato com o Serviço de Convénios da EESC: convenios@eesc.usp.br ou ramal 739253.

ARTIGO 7°: Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando

as Portarias 35/2017 e 47/2017 e poderá ser consultada no Portal EESC/lntranet.

Registrado às fís. 38 - 41 do Livro

competente sob o n° XXII da Escola

de Engenharia de São Carlos da

Universidade de São Paulo.

Assistência Técnica Administrativa

16/05/2022 Gláucia

São Carlos/16 de maio de 2022.

^

Edson Cezar Wendland

Diretor
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