
UNIVERSIDADE DE BRASrLIA
GABINETE DO REITOR

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, ouvido o refe
rido 6rg~o Colegiado em sua 123ª Reuni~o, de 18.04.91, tendo em vi~
ta as Propostas de Distribuiç~o de Recursos apr-esen t adaa pelo Deca
nato de Administraç~o de Finanças,

I. Aprovar as seguintes Propostas de d.í st rí.bu Lç ao de
recursos às UJ[llidades Acadêmicas, na Fonte de Recursos do TESOURO(1l2)9
conforme especiLicaç~o:

a) Proposta (complementar) de distribuiç~o de recu~
sos no montante de Cr$ 39.806.000,00 (trinta e nove milhões,oitoce~
tos e seis mil cruzeiros) para atender despesas com ~ATERIAL de CO~
SUMO no 01/91, sendo Cr$ 26.956.000,00 (vinte e seis milhões e nov~
centos e cinquenta e seis mil cruzeiros) destinados a aquisições ex
ternas e Cr$ 12.850.000,00 (doze milhões oitocentos e cinquenta mii
cruzeiros) para aquisições no Almoxarifado Central;

b) Proposta de distribuiç~o de recuros no valor de
Cr$ 20.204.000,00 (vinte milhões e duzentos e quatro mil cruzeiros)
para aquisiçao de equipamentos e material permanente no 01/91,

c) Proposta de distribuiç~o de recursos no valor de
Cr$ 18.139.260,00 (dezoito milhões, cento e trinta e nove mil e du
zentos e sessenta cruzeiros) para atender despesas no 01/91 com OU
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - IIPESSOA JURÍDiCA".

2. Aprovar a proposta de alocaç ao de um adicional de
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) à BIBLIOTECA CENTRAL,
de acordo com a p r-o j e ç ao de custos apresentada pela BCE .p ar-a a re
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novação de assinaturas de periódicos estrangeiros e nacionais, em 1991.

3. Aprovar a alocação complementar de recursos às Un~
dades Administrativas, Órgãos Suplementares e Centros, no montante de
Cr$ 2.843.000,00 (dois milhões,oitocentos e quarenta e três mil cru
zeiros) para aquisições internas de MATERIAL DE CONSUMOno 01/91.
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