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RE~OLUÇ~O DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇ~O Ne DOa /92

Estabelece normas para capta~io de recursos.

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASiLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇ~O, no uso de suas atribui~ies, ouvido o
referido Orgio colegiado em sua 1S1~ reuniio, realizada em 31/03/92,

R E S O L V E :

Art. 1° - Os Centros de Custo da FUB devem ter, como
parte componente de suas atividades b~sicas, o esfor~o permanente
visando a capta~io de recursos.

Par~grafo único Esta Resolu~io
modalidades de capta~io de recursos que comporio
servi~os remunerados ou de co-participa~io que
implementados pela Institui~io.

deflnir~ as
o elenco de
poderio ser

Art. 2° - A presta~io de servi~os e os projetos de
'coopera~io'deverio ser exercidos pela FUB e estario subordinados ~s
atividades:

a ) de ensino;
b) de pesquisa;
c ) de e~·~tensio;
d) espec{ficos de interesse de terceiros, compat(veis

com as finalidades da FUB.

Art igo 3°
presta~ies de servi~os
reverterio ~ manuten~io e
disposto no Artigo S0.

Os recursos financeiros oriundos das
desenvolvidos pelos Centros de Custo
desenvolvimento dos mesmos, ressalvado o

Artigo 4°
celebrados convênios,
instrumentos congêneres.

- Para a execu~io dos servi~os poderio ser
contratos, acordos, ajustes ou outros

Par~grafo 1°
interesses comuns e coincidentes

Convênio caracteriza-se pelos
de seus part{cipes, podendo haver
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apenas diversifica~io na coopera~io de cada um, segundo as suas
responsabilidades para consecu~io dos objetivos.

Parágrafo 2° - Contrato caracteriza-se pelas
terem interesses diversos, uma que pretende o objeto do
outra que pretende a contrapresta~io correspondente.

partes
ajuste,

Parágrafo 3° Poderá ser adotada uma forma
simplificada de capta~io de recursos com a utiliza~io de
instrumentos distintos, definidos por resolu~io do Conselho de
Administra~io.

Parágrafo 4° - Os instrumentos celebrados pela FUB e
institui~ies internacionais serio acompanhados pelo Centro de Apoio
a Intercâmbio e Programas Internacionais (CIP).

Parágrafo 5° - Caberá ~ Procuradoria Jurídica da FUB
(PJU) examinar, previamente, as minutas dos instrumentos que vierem
a ser celebrados pela institui~io, conforme a legisla~io vigente.

Parágrafo 6° - Para todo instrumento celebrado pela
FUB serio designados um executor e um executor substituto, os quais
serio responsáveis pelo acompanhamento e fiscaliza~io dos servi~os
executados ou produtos obtidos e tambim pela consecu~io dos
objetivos, compatíveis com os fluxos administrativo, or~amentário e
financeiro.

Parágrafo 7° Caberá ao titular do instituto,
faculdade, decanato, prefeitura ou 6rgio suplementar designar o
executor e o executor substituto para o acompanhamento e
fiscaliza~io das atividades. O designante tambim i responsável pelo
fiel cumprimento dessas atividades e pela correta util iza~io dos
instrumentos pertinentes.

Parágrafo 8° - Na execu~io de atividades atravis de
qualquer instrumento, o executor será responsável pela fiel
observância das normas legais.

Artigo 5° - Será implantada uma Reserva de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensio (RAEPE) para a qual deverá ser revertida
a porcentagem de 5% dos recursos captados mediante presta~io de
servi~o.

Parágrafo ónico - Será de competincia do Presidente da
FUB a administra~io desses recursos.

Artigo 6° - As atividades de capta~io de recursos e
suas altera~ies devem ser expressamente aprovadas pelo titular do
instituto, faculdade, decanato, prefeitura ou orgio suplementar o
qual encaminhará os instrumentos ~ Procuradoria Jurídica da FUB, via
Servi~o de Convinios. para o cumprimento do disposto no Artigo 4Q,
Parágrafo 5° desta Resolu~io.

~.



UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

Parágrafo j.~
deverio ser encaminhados com
colegiado competente.

Os instrumentos legais pert inentes
aprovaçio do titular (caput) e do

Parágrafo 2~ - O encaminhamento do documento final ao
MRT para assinatura dar-se-á atrav~s do Serviço de Convinios, via
Procuradoria Jur{dica (PJU).

Artigo 70 - Nenhuma atividade poderá ser iniciada sem
que haja a disponibilidade orçamentária e viabilidade financeira
para sua execuçio.

Artigo 8~ - Toda receita gerada atrav~s
remuneradas desenvolvidas pela instituiçio. deve ser
conta oficial da FUB. no Banco do Brasil.

de at iv idad es
r ec o t h í d a à

Artigo 9~ - Os instrumentos legais listados no artigo
4°, ainda que sem receita ou 8nus, deverio ser encaminhados à
Diretoria de Administraçio da FUB para providenciar a sua publicaçio
no Diário Oficial da Uniio, a qual deverá ocorrer no prazo de ati 20
(vinte) dias, contados da assinatura, conforme determinaçio legal,
exceto nos casos em que ficar expresso no instrumento que a
responsabilidade pela publicaçio seja da outra parte.

Artigo 100_ Poderio participar dos serviços
remunerados os servidores docentes e t~cnico-administrativos, desde
que nio sejam prejudicadas suas atividades contratuais junto à FUB,
o que será atestado pelo titular do centro de custo, respeitadas as
suas cargas horárias e as normas gerais definidas pelos Conselhos
Superiores.

Parágrafo 1° A participaçio de servidores na
execuçio de convinios. acordos, ajustes e outros instrumentos
congineres s6 poderá ocorrer para o exerc{cio de atividades
vinculadas à consecuçio do objetivo do instrumento. observadas as
restriçSes legais, em caráter temporário.

Parágrafo 2~. - Os valores ou
t{tulo de participaçio no desenvolvimento de
de recursos, nio serio incorporados, sob
remuneraçio do servidor.

parcelas recebidas a
atividades de captaçio
qualquer hip6tese, à

Parágrafo 3° - Toda participaçio obedecerá às normas
estabelecidas no Estatuto das LicitaçSes (Decreto Lei nQ 2.300/86 e
suas alteraçSes).

Art igo 11 As normas e o detalhamento dos
procedimentos complementares de elaboraçio, exeeuçio e administraçio
de convinios e contratos serio regulamentadas por Resoluçio do
Conselho de Administraçio (CAD).

Artigo 12- Para efeitos desta Resoluçio serio tambim
considerados 6rgios suplementares o Centro de Apoio a Intereimbio e
Programas Internacionais (CIP), Centro de Estudos de Pol{tica
Eeonamiea (CPE), Centro de Avaliaçio Institueiona1 (CAI), Hospital
Universitário de Bras{lia (HUB), Fazenda ~gua Limpa (FAL), Centro de
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Produ,io Cultural e Educativa (CPCE), R'dio Universit'ria (RAD)r
Centro de Manuten,io de Equipamentos (CME), Centro de Capta,io e
Gestio de Recursos (CCR), Centro de Planejamento (CEPLAN), Centro de
Estudos Avan;ados Multidisciplinares (CEAM)p Centro de Educa~io
Continuada, Aberta e ~ Distincia (CEAD), Centro de Pesquisa e P6s-
Gradua;io sobre am~rica Latina e Caribe (CEPPAC), Centro de
Desenvolvimento Tecnol6gico (CDT) e Centro Internacional de Física
da Matéria Condensada (CIFMC).

Artigo 13 - Ao término de conv&nios, contratos e
demais instrumentos congineres deverio ser apresentados relat6rio
final e presta;io de contas pelo executor ao Servi;o de Convinio
(SCO), com aprova;io do colegiado competente e do titular do
Inst ituto ou Faculdade.

Prefeitura 01.1

presta;io de
aprova,io do

Par'grafo único - No caso de envolvimento de Decanator
Orgio Suplementar a aprova;io do relat6rio final e
contas, apresentados pelo executor, deverio ter a
titular da Unidade envolvida.

humanos da
cumprimento
d isc i p I inar •

Artigo 14 - A utiliza;io de recursos materiais e
FUB para presta;io de servi;os remunerados sem o
do disposto nesta Resolu;io constitui infra,io

Artigo 15 - Os casos nio previstos nesta Resolu;io
serio analisados pelo DAF e PJU, e submetidos ~ delibera;io do MRT.

Artigo 16 - A presente Resolu,io entra em vigor nesta
data e revoga as disposl;Bes em contr'rio.

8rasíl ia, o B de maio de 1992.

ANTONIO IBANEZ RUIZ
Re i t or


