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Normas de cobrança de taxas ou ressarcimentos destinados à cobertura das despesas 

administrativas e operacionais da Fundação Rocha 

 

 

 

O Conselho Deliberativo da Fundação Rocha, reunido no dia 14 de dezembro de 2017, em sessão 

ordinária, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de regulamentar Normas 

de cobrança de taxas ou ressarcimentos, destinados à cobertura das despesas administrativas e 

operacionais  da Fundação Rocha, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer e aprovar as normas que regulamentam a cobrança de taxa ou ressarcimentos 

sobre os convênios e contratos cuja gestão administrativa e financeira se dá no âmbito da Fundação 

Rocha, bem como definir critérios para isenção/redução, entre outros. 

 

Art. 2º. A cobrança das taxas é destinada à formação e geração de receita própria da Fundação 

Rocha, necessária à sua sobrevivência, na manutenção das atividades administrativas e operacionais, 

formação de reserva patrimonial e fundo de contribuição à pesquisa para aplicação em políticas de 

fomento. O ressarcimento é destinado à cobertura dos custos despendidos com a execução dos 

respectivos contratos e convênios. 

 

Art. 4º. O valor das despesas administrativas e operacionais é correspondente a 10% (dez pontos 

percentuais) do valor da receita do contrato ou convênio externos e projetos em parceria com o 

Campus Inconfidentes que o custo x benefício venham ser deficitário. 

 

§ 1º. A forma de apuração e levantamento dos valores da taxa ou ressarcimento será aplicada por 

projeto, mediante formatação em planilha, cujo parecer deverá evidenciar o cálculo dos gastos e o 

custo x benefício pelo grau de complexidade da gestão. 

 

§ 2º. Nos processos de captação de convênios e contratos de interesse das instituições apoiadas, 

cujo valor das despesas administrativas e operacionais  é estabelecido em Ato Administrativo 

próprio da agência financiadora ou órgão concedente do recurso, devem estar devidamente 

justificado e comprovado sua fundamentação legal. 

 

Art. 5º. Como forma de incentivo e apoio a eventos científicos e culturais, projetos em parceria 

com a Fundação Rocha,  realizados no âmbito do IFSULDEMINAS -  Campus Inconfidentes,  no 

valor de 5% (cinco pontos percentuais). O coordenador ou responsável pelo evento/projeto deverá 

enviar um ofício solicitando a parceria. 

 

Art. 6º. A Diretoria Executiva estabelecerá valores de 2% (dois pontos percentuais), 

exclusivamente nos processos de captação e negociação do qual a Fundação Rocha tenha 

participado da sua elaboração, devendo ser referendados pelo Diretor Executivo em reunião anterior 

a formalização do instrumento contratual. O coordenador ou responsável pelo evento/projeto deverá 

enviar um ofício solicitando a parceria. 

 

Art. 7º. A Isenção total das despesas administrativas e operacionais só poderá ocorrer nos convênios 

e contratos de interesse da Fundação Rocha, desde que devidamente justificados e solicitados por  



seus representantes legais, após submissão e aprovação pelo Conselho Deliberativo da Fundação 

Rocha, cujo órgão financiador, por força de lei, não permite a cobrança da taxa ou ressarcimento. 

 

Art. 8º. Sobre os rendimentos de aplicações financeiras dos projetos executados pela Fundação 

Rocha, será cobrado o percentual correspondente ao aplicado no contrato. 

 

Art. 9º. Os casos omissos serão apreciados pelo Diretor Executivo da Fundação Rocha. 

 

Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo da  

Fundação Rocha. 

 

 

 

Inconfidentes, 14 de dezembro  de 2017 

 

 

 

 

Adriana Dalo Rodrigues Barbosa 

Diretor Presidente da Fundação Rocha 

 


