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RESOLUÇZO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇZO N° OJO/92

Estabelece cotas de I iga~3es interurbanas e
internacionais para os Centros de Custo.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇZO. no uso de suas atribui,ies. ouvido o
referido Orgia Colegiado. em sua 152~ reuniio. de 09/04/92. e tendo
em vista a proposta apresentada pelo DAF.

R E S O L V E

1. Determinar cotas de liga~ies interurbanas nacionais
e internacionais. exclusivamente de interesse da FUB. para os
Centros de Custo.

2. Os Institutos e Faculdades teria sua cota
controlada pela Dire~io do Centro de Custo atrav~s da seguinte
fórmula:

(4 X n° de professores X LI + ABn) X 1.Y
onde:

m~dia de liga~ies por Professor
maior tarifa de interurbano nacional
assinatura bisica por linha telef8nica
(ndice aproximado de atualiza;io da tarifa no
mis (para abril. por exemplo. considerar Y =
30%)

n = nJmero de linhas telef8nicas por
Instituto/Faculdade.

3. Se a cota for ultrapassada. a diferen,a seri paga
pelo Centro de Custo; do contririo. o valor seri abatido do
or;amento ji distribu(do ao mesmo.

4. Em caso de eventostseri poss(vel alterar a cota
estabelecida. mediante acordo com o DAF.

5. O valor referente a qualquer liga,io interurbana.
particular. deveri ser recolhido aos cofres da FUB. junto ao Banco
do Brasil. agincia SUNIV. conta 55568037-1. anexando o comprovante
do recolhimento ~ conta telef8nica quando do encaminhamento da mesma
~ Prefeitura do Campus. devidamente atestada pelo titular do Centro
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de Custo. Na impossibil idade, por exigUidade de tempo, comunicar por
escrito ~ PRC o valor a ser recolhido e, posteriormente, enviar o
comprovante de dep6sito banc~rio. ~quela Unidade.

6. A ~rea administrativa efetuar~ 1 iga~ges
nacionais e internacionais mediante autoriza~io
Chefe do Centro de Custo. No caso de liga~ges

ser~ dado o mesmo procedimento determinado ~ ~rea

interurbanas
e:·:pressa do
particulares
acadêmica.

cotas mensais
nos itens 2 e

7. Compete ~ PRC calcular e divulgar os valores das
e controlar os pagamentos referidos, respectivamente,
5 desta Resolu~io.
8. Revogam-se as disposi~ges em contr~rio.
9. Esta Resolu~io entra em vigor a partir de 01/06/92.

de maio d 1992

EDUARDO Fl'VIO OlI :IRA QUEIROZ
Vice-Reitor no exerc{cio da Reitoria


