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RESOLUÇÃO Nº 04 DE 28 DE ABRIL DE 2021 
 
 

Aprova a alteração dos artigos 63 e 65 

do Regimento Geral do Centro 

Universitário de Adamantina.   

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em sessão de 28 de abril de 2021 e no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento 

Geral da Instituição,  

RESOLVE: 

 

Art.1º - Aprovar a alteração dos artigos 63 e 65 do Regimento Geral do Centro 

Universitário, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 63 - São atribuições da Diretoria de Divisão Financeira: 

I. Planejar, coordenar, acompanhar e controlar as ações e os resultados 

dos Setores de Contabilidade, de Tesouraria, de Compras e de 

Licitações; 

II. Assessorar a Reitoria no estabelecimento das ações e metas fiscais; 

III. Acompanhar e controlar o recebimento dos créditos do Centro 

Universitário, mantendo sistema próprio de registro, baixa e atualização 

de valores; 

IV. Acompanhar a execução orçamentária e financeira; 

V. Receber e analisar os pedidos de compras; 

VI. Providenciar a abertura de Licitações Públicas, nos termos da lei; 

VII. Participar de reuniões mensais com a Controladoria Interna; 

VIII. Elaborar propostas de redução de custos operacionais; 

IX. Realizar os acordos administrativos dos créditos não quitados, pelos 

valores registrados em sistema próprio, após o encerramento de cada 

semestre; 

X. Elaborar propostas de critérios e regras a serem adotados na realização 

de acordos administrativos; 

XI. Auxiliar a Reitoria na tomada de decisões em relação à viabilidade 
financeira na abertura e unificação de turmas. 
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Artigo 65 -São atribuições da Procuradoria Jurídica: 

I. Promover a defesa da Instituição no âmbito administrativo e judicial; 

II. Promover as ações de cobrança dos créditos do Centro Universitário, 

pelos valores registrados pela Divisão Financeira, em sistema próprio, 

nos termos legais; 

III. Elaborar os projetos de leis solicitados pela Reitoria; 

IV. Atuar, no aspecto jurídico, nos procedimentos e processos em que o 

advogado seja indispensável, como Licitações Públicas, Contratos 

Administrativos e outros; 

V. Prestar orientação jurídica ligada aos interesses da Instituição ao corpo 

docente, discente e administrativo, sempre que solicitado.” 

 

 

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 28 de abril de 2021 

 

 

 
 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 
 

 


