
 

 

 

PORTARIA Nº 011/FUNDESTE/2017  

 

Regulamenta procedimentos para formalização de inst rumentos 

contratuais e outros documentos pela Procuradoria Ju rídica da 

FUNDESTE e dá outras providências  

 

O Presidente da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste - FUNDESTE, Vincenzo Francesco 

Mastrogiacomo  e o Reitor da Unochapecó, prof. Claudio Alcides Jacoski, no uso das atribuições estatutárias 

e considerando; 

▪ a necessidade de qualificar e otimizar o atendimento às demandas da Procuradoria Jurídica da 

FUNDESTE; 

▪ os termos da Portaria n. 021/FUNDESTE/2015, referendada pela Resolução n. 01/C.DIRETOR/2016, 

que reorganiza e normatiza a Procuradoria Jurídica da Fundeste; 

 

R E S O L V EM:  

 

Art. 1º  Estabelecer que a solicitação de elaboração de contratos e convênios pelas áreas, diretorias e setores 

deverá ser formalizada  por meio do preenchimento da Solicitação de Contratos e Convênios  (anexo I)  para a 

Reitoria ou Vice-reitoria respectiva da Unochapecó, que deverá encaminhar a solicitação à Procuradoria Jurídica 

da Fundeste  pelo  e-mail procuradoria@fundeste.org.br. 

 

Art. 2º O prazo para análise pela Reitoria e Vice-reitorias da Unochapecó será de 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da solicitação, para posterior envio à Procuradoria. 

 

Art. 3º Determinar que a partir do recebimento da autorização da Reitoria ou Vice-reitoria respectiva, a 

Procuradoria Jurídica terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para elaboração de minuta a ser remetida ao setor, 

área, diretoria ou Vice-reitoria solicitante para conferência e complementações necessárias. 

 

Art. 4º Estabelecer que a análise e parecer a respeito de instrumentos elaborados por outras instituições e/ou 

empresas obedecerá ao prazo previsto no artigo 3º, e o procedimento indicado no artigo 1º, quando não tenha 

sido firmado anteriormente com a mesma parte. 

 

Art 5º Determinar que os instrumentos a serem firmados com instituições estrangeiras deverão obrigatoriamente 

seguir o seguinte trâmite: 

I - envio da solicitação à Reitoria para autorização no prazo indicado no art.2º; 

II - envio para o Laboratório de Línguas da Unochapecó (LabLin) para tradução, observado o prazo do setor; 

III - envio da versão em língua estrangeira e em língua portuguesa para a Assessoria de Relações Nacionais e 

Internacionais (ARNI) que terá prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

IV - envio à Procuradoria Jurídica da Fundeste para análise, no prazo indicado no art.3º. 

 

 



 

 

Art 6º  Estabelecer que compete à Procuradoria Jurídica a finalização do documento e envio em versão “pdf” ao 

setor solicitante, que providenciará a impressão e assinatura da parte contrária e testemunhas, retornando para 

visto da Procuradoria Jurídica, que enviará à Reitoria ou Vice-reitoria respectiva para assinatura do 

representante da instituição. 

Parágrafo único.  A partir do recebimento do documento, devidamente assinado pelas outras partes, a Reitoria 

ou Vice-Reitoria, e Secretaria Executiva da Fundeste terá o prazo de até 02 (dois) dias para a devolução ao 

setor solicitante. 

 

Art. 7º Determinar que após as assinaturas, a Reitoria ou Vice-reitoria respectiva, será a responsável pelo 

encaminhamento de uma via ao setor solicitante, que será responsável pela devolução a outra parte, e outra via 

para o setor responsável da Unochapecó (Contábil, Pessoal ou Financeiro). 

Art. 8º  Determinar que o prazo para a elaboração de pareceres e análise de ordenamentos institucionais pela 

Procuradoria Jurídica será de 12 (doze) dias úteis, a contar do recebimento da documentação afeta ao caso a 

ser analisado.  

 

Art. 9º A responsabilidade pela guarda dos documentos assinados pela Presidência, Reitoria e Vice-reitorias, 

obedecerá ao fluxo e regras já estabelecidos institucionalmente.  

 

Art. 10.    Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se a PORTARIA N. 013/FUNDESTE/2014. 

 

 

Chapecó (SC), 15 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

Claudio Alcides Jacoski       Vincenzo Francesco Mastrogiacomo 

Reitor da Unochapecó      Presidente da FUNDESTE 

       



 

ANEXO I 
SOLICITAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  

DADOS CADASTRAIS - PESSOA FÍSICA 
 
Nome completo:  
CPF: 
Data de nascimento: 
Sexo: 
Número Identidade: 
Número do PIS: 
Estado Civil: 
Profissão: 
Fone Residencial: 
E-mail: 
Rua: 
Número: 
Complemento: 
CEP: 
Bairro: 
Cidade: 
Estado: 
País: 
 
DADOS BANCÁRIOS 
Código do Banco: 
Nome do Banco: 
Agência nº: 
Conta Corrente nº: 
Código da Operação: 
Os dados Bancários devem ser em nome do 
Contratado. 
 
OBS: Apresentar cópia da carteira de identidade, 
CPF, Nº do PIS, Dados Bancários e Comprovante 
de residência. 

DADOS CADASTRAIS - PESSOA JURÍDICA  
 
Razão Social:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal:  
Fone Comercial:  
E-mail: 
Rua: 
Número: 
Complemento: 
CEP: 
Bairro: 
Cidade: 
Estado: 
País: 
Nome do representante legal: 
Nº do CPF do representante legal: 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
Código do Banco: 
Nome do Banco: 
Agência nº: 
Conta Corrente nº: 
Código da Operação: 
 
 
 
 
OBS: Apresentar cópia do cartão CNPJ e contrato 
social. 
 

 

DADOS DO SERVIÇO/PRODUTO 
Descrição completa do objeto do contrato:  

Responsabilidades de cada parte:  

Valor total bruto: 

Número de parcelas: 

Periodicidade/vencimento das parcelas:  

Forma do pagamento: boleto/depósito/nota fiscal/recibo 

Email: 

Vigência: 

Despesas além do pagamento principal: deslocamento/hospedagem/transporte : 

Condições Especiais:  

Nº da conta gerencial: 

Testemunhas: 

 


