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TÍTULO VIII
DA ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA

Capítulo I
Do Patrimônio

Art. 190   A Entidade Mantenedora é proprietária de todos os bens e titular de todos os direitos
colocados  à  disposição  do  Centro  Universitário  para  consecução  de  suas  finalidades  e
desenvolvimento  de  suas  atividades,  ressalvados  os  de  terceiros,  os  tomados  em  locação,
comodato ou convênio.

Capítulo II
Do Regime Financeiro

Art. 191  O ano financeiro coincide com o ano civil.

Art. 192  Da Entidade Mantenedora depende no que diz respeito ao Centro Universitário São José
de Itaperuna:
I - a aceitação de legados.
II - a previsão de recursos necessários ao desenvolvimento das atividades da Instituição.
III - a decisão sobre assuntos que envolvam, direta ou indiretamente, alteração de despesas.
IV - a aprovação da política salarial, das anuidades das taxas e dos emolumentos escolares, 
respeitada a legislação vigente.
V - a contratação e a dispensa, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, do corpo 
docente e técnico-administrativo, por solicitação do Reitor do Centro Universitário nos termos 
previstos neste Regimento Geral.
VI - a aprovação do regulamento financeiro, obedecidas as normas vigentes.
VII - a administração das atividades não diretamente acadêmicas necessárias ao funcionamento 
da Instituição conforme solicitação do seu Reitor.
VIII - a aprovação de adendos ou regulamentações deste Regimento e quando necessário o seu 
encaminhamento ao órgão competente para aprovação final e/ou registro em cartório.
IX - a aprovação de descontos e concessão de bolsas de estudos.
§ 1º. As decisões baixadas pelos órgãos competentes do Centro Universitário São José de 
Itaperuna, que não tenham qualquer repercussão econômico-financeira, imediata ou mediata, 
independem da apreciação da Entidade Mantenedora.
§ 2º Qualquer decisão da Instituição que tenha repercussão econômico-financeira somente será 
tomada após aprovação da Entidade Mantenedora e nos termos previstos neste Regimento Geral.

Art. 193 As taxas, anuidades escolares e outros valores são fixados pela mantenedora, aprovados
pelo Conselho Diretor, obedece aos índices fixados pela Legislação vigente. 

Art.  194 As  obrigações  financeiras  do  aluno  são  expressamente  definidas  nos  termos  dos
Contratos de Prestação de Serviços Educacionais e em Normas estabelecidas pela Mantenedora.

Art. 195  A IES, com fins de preencher as vagas ociosas dos Cursos, de modo a harmonizar a
receita financeira, poderá oferecer descontos e promover campanhas de redução de valores para
os casos de reingresso e transferência de outras IES de modo a equacionar a lacuna existente
entre a oferta de vagas permitidas pelo MEC e o número de matriculados.
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