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CONSELHO SUPERIOR - CONSUP/FAEST 
 
 

RESOLUÇÃO N° 05/2020, de 06/03/2020 
 
 

 
Institui a Política de Sustentabilidade 

Financeira no âmbito da Instituição e dá 

outras providências. 

 

 
O Presidente do Conselho Superior da Faculdade de Educação de Tangará da Serra, no 

uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo Regimento e, considerando a 

necessidade de instituir e regulamentar a Política de Sustentabilidade Financeira na 

Instituição, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO, DA APLICAÇÃO E DA FONTE 

 

Art. 1º Entende-se por sustentabilidade financeira os recursos orçamentários 

destinados à Instituição para a manutenção física, de pessoal docente e técnico-

administrativo, aluguel, impostos e taxas e de software destinados para as ações de 

ensino e extensão, além de outros fins pedagógicos necessários ao desenvolvimento 

acadêmico-administrativos da IES. 
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§ 1º A sustentabilidade financeira, que se faz por meio do orçamento anual da 

Instituição, tem como objetivo garantir a viabilidade econômica da IES, tendo em vista 

o seu papel social. 

§ 2º Nos termos do Regimento da Instituição, os recursos são disponibilizados pela 

Entidade Mantenedora e deve levar em consideração as necessidades previstas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Art. 2º De acordo com o Regimento, os recursos financeiros da Instituição são obtidos 

por meio de: 

I. Dotações financeiras da Mantenedora; e  

II. Mensalidades, anuidades, taxas, contribuições ou emolumentos cobrados do 

corpo discente. 

CAPÍTULO II 

DO ORÇAMENTO 

 

Art. 3º O orçamento é formulado a partir do PDI, portanto, deverá estar de acordo 

com as políticas de ensino, extensão e iniciação científica (quando for o caso), devendo 

o mesmo garantir o cumprimento das metas, dos objetivos e das prioridades 

estabelecidas pelas instâncias da Instituição. 

Parágrafo único - Para alocação dos recursos da Instituição, as instâncias gestoras e 

acadêmicas deverão considerar também as análises do relatório de autoavaliação para 

a tomada de decisões internas. 

Seção I 

Da preparação da Peça Orçamentária 

 

Art. 4º Os gestores da IES enviarão planilha de previsão de orçamento para cada 
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coordenação (acadêmica e administrativa) estimar os devidos gastos para o próximo 

ano. 

Parágrafo único - Os gestores e os coordenadores de curso deverão se reunir para 

ajustar a previsão de todos os setores e departamentos da Instituição. 

Art. 5º Caberá aos gestores da IES reunir toda a previsão de gastos a fim de consolidar 

a peça orçamentária. 

Seção II 

Dos Procedimentos Internos para Elaboração da Peça Orçamentária 

 

Art. 6º Para a elaboração do orçamento anual, a mantenedora solicitará aos 

coordenadores o envio das necessidades da IES para o próximo ano. 

Art. 7º A Mantenedora fará a análise da peça orçamentária enviada pela IES com as 

devidas considerações referente ao planejamento. 

Art. 8º - O orçamento será discutido entre gestores e entidade mantenedora para os 

devidos ajustes e finalização da peça orçamentária, de acordo com os recursos 

disponíveis. 

Parágrafo único - A Mantenedora poderá vetar custos que impliquem em aumento de 

despesa, sem a devida justificativa. 

Seção III 

Da Aprovação do Orçamento 

 

Art. 9º Após discussão e aprovação consensual entre mantenedora e mantida, a peça 

orçamentária seguirá para aprovação no Conselho Superior  da IES. 
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Art. 10 O Conselho Superior analisa e aprova a peça orçamentária, dando publicidade 

às instâncias institucionais. 

Art. 11 Caso o Conselho Superior inclua ou retire alguma previsão de custo ou despesa, 

a peça orçamentária retornará para análise dos Coordenadores da Instituição. 

§ 1º Os gestores farão a proposta para a entidade mantenedora, que deverá aprovar as 

alterações ou manter a peça original, devolvendo ao Conselho Superior com parecer 

fundamentado. 

§ 2º No caso previsto no caput, não caberá ao Conselho Superior negociar com a 

entidade mantenedora, uma vez que essa tarefa é exclusiva dos gestores 

institucionais. 

CAPÍTULO III 

DA VERBA SUPLEMENTAR 

 

Art. 12 Verba suplementar é aquela que adiciona recursos financeiros ao orçamento 

anual aprovado pela mantenedora e mantida. 

§ 1º Em caso de suplemento de verba ao orçamento anual, os gestores da Instituição 

enviarão o planejamento com as devidas justificativas à entidade mantenedora para 

análise. 

§ 2º À mantenedora caberá aprovar ou vetar a verba suplementar no todo ou em parte, 

de acordo com a disponibilidade de seus recursos financeiros. 

Art. 13 A verba suplementar deve ser solicitada pelos gestores da IES em situação de 

urgência ou de necessidades básicas, que impeçam o bom funcionamento da 

Instituição. 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 A IES terá total autonomia para gerir sua verba aprovada, podendo remanejar 

recursos de outras áreas de acordo com a necessidade da Instituição. 

Art. 15 Caberá à Direção Geral gerir e administrar os recursos aprovados para a 

Instituição com o objetivo de garantir o bom funcionamento da unidade acadêmica. 

Art. 16 Fica expressamente proibida a utilização da verba destinada à IES para outros 

fins que não sejam para o desenvolvimento e manutenção das atividades acadêmico-

administrativas. 

Art. 17 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 
 

___________________________ 
Prof. Gilmar Utzig 

Presidente CONSUP 


