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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO n° O t>5 /95

Estabelece normas para a concessão,

controle e cobrança de taxas para uso

de espaço físico em áreas edificadas e

livres da Fundação Universidade de

Brasília.

o Reitor da Universidade de Brasília e Presidente do Conselho de Administração, no

uso de suas atribuições, visando normatizar a concessão de espaço físico de propriedade da FUB,

ouvido o referido órgão colegiado, em sua 231a Reunião, realizada em 07.12.95, e tendo em vista

o disposto no Decreto N° 99.509 de 05 de setembro de 1990, resolve baixar as seguintes normas:

Art. 1° - Ficam instituídas pela presente Resolução, as normas para concessão,

controle e cobrança de taxas, para o uso de espaço físico no Campus Universitário, de propriedade

da Fundação Universidade de Brasília-FUB, tanto nas áreas edificadas quanto nos seus espaços

livres.

CAPÍTULO I - DA CONCESSÃO DE USO DOS ESPAÇOS

Art. 2° - Todos os espaços livres ou edificados, do Campus Universitário, ficam

condicionados a permissão ou autorização de uso, para toda e qualquer atividade que não faça

parte das rotinas administrativas ou que não estejam incluídas na programação normal das unidades

acadêmicas.

Art. 3° - Nos espaços acadêmicos e administrativos é proibida a realização de festas,

bailes, churrascos e eventos similares que impliquem qualquer um dos seguintes itens: acesso

aberto ao público em geral, divulgação pelos meios de comunicação, cobrança de ingressos,

utilização de equipamentos de som, utilização de fogos de artificio, acendimento de fogueiras ou
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braseiros, utilização de equipamentos a gás ou outros combustíveis e venda ou distribuição de

bebidas alcoólicas.

Parágrafo Único - Eventos públicos dessa natureza, a serem realizados nas áreas

livres ou abertas e nos espaços edificados de uso comum, só serão autorizados quando

considerados adequados ou convenientes ao convívio universitário, fora dos horários normais das

atividades acadêmicas e administrativas, se garantidas plenas condições de controle e segurança e

obedecidos todos os demais requisitos estabelecidos por esta norma.

Art. 4° - É expressamente proibida a cessão de espaços acadêmicos e

administrativos para o alojamento, temporário ou permanente de pessoas ou grupos de pessoas.

Parágrafo Único - O alojamento em trailer ou barracas só será permitido em casos

excepcionais, por ocasião da realização de grandes eventos no Campus, em áreas pré-determinadas

pela Prefeitura do Campus, desde que garantidas as condições de controle do acesso, infra-

estrutura e segurança.

Art. 5° - Os interessados na concessão de uso de espaços de propriedade da FUB

serão identificados conforme as seguintes categorias:

I) organismos oficiais, entidades de caráter científico, cultural, social ou política;

11)firmas comerciais ou de prestação de serviços.

Parágrafo 1° - Para as firmas comerciais ou de prestação de serviços, a concessão se

dará mediante licitação pública e de acordo com a classificação do anexo 1 (um) desta Resolução,

nos espaços previamente definidos pela PRC.

Parágrafo 2° - Os empreendimentos comerciais ou de prestação de serviços não

poderão ter entre seus titulares pessoa fisica que tenha vínculo empregatício com a FUB.
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Art. 6° - As atividades a serem desenvolvidas pelos interessados na concessão de

uso de espaço serão classificadas de acordo com a sua natureza para fins de priorização, como:

I) indispensáveis - aquelas consideradas imprescindíveis para a comunidade

universitária, mas não oferecidas pela FUB;

11) úteis - atividades consideradas importantes para o bem-estar da comunidade

universitária, porém, não imprescindíveis;

111)transitórias ou eventuais - aquelas autorizadas como complemento ao apoio de

eventos ocasionais ou em situações excepcionais, mas desnecessárias ou inconvenientes quando

permanente.

Art. 7° - A concessão de uso de espaço fisico, dependendo da disponibilidade, será

feita mediante termo de autorização de uso ou de permissão de uso, conforme a natureza e duração

da atividade e a identificação do concessionário.

Parágrafo 1° - Serão objeto de permissão de uso as concessões para o uso

permanente de espaço por parte de organismos oficiais, entidades de cunho científico, cultural,

social ou político e as atividades comerciais ou de prestação de serviços realizadas por terceiros e

consideradas indispensáveis ou úteis.

Parágrafo 2° - Serão objeto de autorização de uso os pedidos de concessão para

reuniões, seminários, palestras, exposições, apresentações de vídeos ou filmes, peças teatrais, festas

e comemorações, assim como outras atividades desse gênero, caracterizadas como transitórias ou

eventuais.

Parágrafo 3° - Será concedida autorização de uso para as atividades comerciais ou

de prestação de serviços consideradas como transitÓrias ou eventuais, dispensada licitação pública.

Art. 8° - Cada concessionário só poderá receber concessão de uso de espaço para

uma única atividade comercial ou de prestação de serviço.
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Art. 9° - Em todos os casos de concessão de uso de espaços, os termos de

compromisso deverão conter necessariamente:

I) Nome do órgão, entidade ou firma promotora do evento ou atividade;

II) Nome dos dirigentes ou agentes responsáveis pela realização do evento ou

atividade;

III) Descrição detalhada do evento ou atividade, incluindo o público a que se destina

e a estimativa de participantes;

IV) Cláusula de comprorrusso de devolver os espaços utilizados nas mesmas

condições de uso em que foram recebidos;

V) Cláusula de responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais danos causados ao

patrimônio da FUB;

VI) Cláusula de compromisso de utilizar o local apenas para os fins autorizados;

VII) Cláusula de responsabilidade única dos promotores pelo cumprimento das

exigências da legislação pertinente a tais eventos ou atividades, inclusive direitos autorais;

VIII) Cláusula definindo o prazo de duração da concessão e as condições para a

renovação.

CAPÍTULO II - DA COBRANÇA DAS TAXAS

Art. 10 - Será cobrada taxa pela utilização, por terceiros, de espaço de propriedade

da FUB para a realização de eventos, atividades, comércio e prestação de serviços.

Parágrafo Único - Poderá haver abatimento na cobrança da taxa, a critério exclusivo

do CAD, nos casos de realização de atividades consideradas de relevância social, científica,

política, cultural ou filantrópica e desde que as mesmas, comprovadamente, não tenham fins

lucrativos.

Art. 11 - Taxas adicionais, correspondentes ao consumo de água, energia elétrica e

telefone serão cobradas, de acordo com critérios a serem estabelecidos pela PRC.
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CAPÍTULO III

ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 12 - Compete à Prefeitura do Campus - PRC:

I) Estabelecer os usos permitidos para os espaços edificados e livres do Campus e

demais áreas de propriedade da Fundação Universidade de Brasília em conformidade com o Plano

Diretor Físico do Campus e definir as condições de sua utilização;

lI) Autorizar o uso para as atividades não rotineiras e coordenar o registro dos dias

e horários de ocupação de cada ambiente;

IlI) Identificar os concessionários e classificar as atividades pretendidas;

IV) Controlar os acessos aos edificios, fazer a vigilância e garantir o controle do uso

adequado dos espaços e a preservação do patrimônio da FUB.

V - Prover rotineiramente os ambientes da infra-estrutura necessária, indicar os

pontos de ligação para as instalações de terceiros e as condições de uso da mesma;

VI - realizar a limpeza e arrumação das áreas de uso comum e estabelecer as

condições de uso das mesmas por terceiros;

VII - controlar os acessos aos edificios, fazer a vigilância e garantir o controle de

uso adequado dos espaços e a preservação do patrimônio da FUB;

Parágrafo 10 - Nas atividades ou eventos não rotineiros, em que a infra-estrutura,

limpeza e vigilância fiquem a cargo dos interessados, a PRC determinará as condições em que tais

serviços deverão ser realizados.

Parágrafo 20 - A colocação de painéis ou placas eventuais, bem como faixas,

cartazes e outros materiais de propaganda comercial nos edificios e áreas livres de propriedade da

FUB, dependerá de autorização da PRC. A inobservância dessa exigência implicará na retirada

sumária desses elementos de divulgação.
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Art. 13 - Compete ao Centro de Captação e Gestão de Recursos-CCR:

I - elaborar os termos de compromisso para a concessão de uso de espaço para

todas as atividades realizadas por terceiros;

II - promover a assinatura dos mesmos, bem como a rescisão daqueles cUJO

concessionário não atenda aos padrões ou condições estabelecidos pela FUB;

III - estabelecer os valores correspondentes aos espaços utlizados e promover a

cobrança da taxas, através do recolhimento dos valores em conta bancária da FUB;

Art.14 - A prefeitura do Campus exercerá, rotineiramente, a fiscalização da atuação

dos concessionários, principalmente no que se refere a ocupação de espaços, conservação do local

e preservação do patrimônio da FUB.

Parágrafo Único - A fiscalização exercida pela PRC não isentará os concessionários

da fiscalização específica feita pelos órgãos locais ou federais, relativas à saúde pública, tributos,

higiene e segurança do trabalho, relações trabalhistas e congêneres.

Art. 15 - Compete ao Centro de Seleção e de Promoção de Eventos - CESPE:

I) Coordenar o controle do acesso e uso dos espaços colocados a sua disposição e

destinados a realização de eventos públicos sob sua responsabilidade, tais como vestibulares,

concursos públicos, congressos, seminários e similares;

Il) Proceder ao recolhimento das taxas correspondentes, conforme os parâmetros

estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo Único - As taxas recolhidas pelo CESPE a favor da FUB a título de

utilização de espaços acadêmicos e administrativos para a realização de concursos públicos,

congressos, seminários e similares deverão ser repassadas a PRC na proporção de pelo menos 20%

do valor arrecadado, com o compromisso de ser utilizado na manutenção e melhoria dos espaços

utilizados.
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Art. 16 - Compete às unidades acadêmicas e administrativas o controle interno do

uso dos espaços sob sua responsabilidade, no decorrer das atividades rotineiras e no seu horário

normal de funcionamento.

Parágrafo 10 - A realização de reuniões, seminários, exposições, comemorações ou

confraternizações, de caráter interno em seu próprio espaço, é de exclusiva responsabilidade da

direção da respectiva unidade, devendo tais atividades ser comunicadas a PRC, com antecedência

mínima de 48 horas, para as providências relativas a limpeza e arrumação.

Parágrafo 20 - As áreas ocupadas pelos Centros Acadêmicos CA's, serão

consideradas espaço acadêmico, sob a responsabilidade da respectiva unidade acadêmica, e por elas

não será cobrada taxa de ocupação.

Art. 17 - Compete às Câmaras dos decanatos de Assuntos Comunitários, de Ensino

de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão dar parecer quanto a conveniência de

atendimento aos pedidos de concessão de espaços para as atividades não rotineiras, relacionadas

com suas respectivas áreas de atuação, ouvidas as Unidades pertinentes.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18 - caberá ao CAD delegar competência a outras unidades acadêmicas ou

administrativas para o controle de uso do espaço fisico de uso especial ou características

específicas.

Art. 19 - A colocação de painéis ou placas eventuais, bem como, faixas, cartazes e

outros materiais de propaganda comercial, nos edifícios e áreas livres de propriedade da FUB,

dependerá de autorização do Conselho de Administração - CAD, ouvida a Comissão Permanente

de Espaço Físico.
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Art. 20 - A classificação dos espaços físicos destinados a concessão de uso, a

definição dos valores das taxas correspondentes, bem como as demais informações contidas nos

anexos, serão a qualquer tempo, quando necessário, revistas pela PRC e submetidas a apreciação

do CAD.

Art. 21 - Os casos omissos serão resolvidos pelo CAD.

Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e revoga as

disposições em contrário.

ANEXO 1

ATIVIDADES REFERENCIAIS

1. INDISPENSÁVEIS - Bancas de jornais e revistas, copiadora, papelaria, livraria,

agência bancária, agência do correio, serviços fotográficos e lanchonete.

2. ÚTEIS - Serviços pessoais em geral, tais como: lavanderia, sapataria,

cabeleireiro, barbeiro e outras atividades afins.

3. TRANSITÓRIAS OU EVENTUAIS - Instalações para venda de bijouterias, de

perfumaria, de camisetas, de adesivos e de apostilas; carrinhos de sorvete, de pipoca, de doces, de

cachorro-quente e outros produtos alimentícios; estandes ou bancas de feiras ou eventos, barracas e

traillers em geral.
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ANEXO 2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Centro de Captação e Gestão de Recursos - CCR

TABELA PROGRESSIVA DE DESCONTOS

Tabela para desconto progressivo, até aproximadamente 50% do valor inicial da

Taxa de acordo com o número de período de uso.

UPDF R$ 83,18 (maio/95)

PERÍODO (4 horas) FATOR

01 1,00
02 1,95
03 2,86
04 3,73
05 4,56
06 5,35
07 6,09
08 6,81
09 7,49
10 8,13
11 8,74
12 9,32
13 9,86
14 10,38
15 10,87
16 11,33
17 11,76
18 12,17
19 12,55
20 12,91
21 13,25
22 13,57
23 13,86
24 14,13
25 14,39
26 14,62
27 14,84
.28 15,04
29 15,22
30 15,39
OBS. : Valor com desconto = Fator x UPDF

O 1 período equivale a 04 horas

VALOR COM DESCONTO = R$

83,18
162,20
237,89
310,26
379,31
444,81
506,57
566,38
622,68
676,11
726,79
774,82
820,28
863,27
903,88
942,19
978,29

1.012,26
1.044,18
1.074,11
1.102,14
1.128,35
1.152,78
l.175,52
1.196,63
l.216,17
1.234,19
1.250,77
1.250,95
l.279,79
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ANEXO 3

ESPAÇOS ACADÊMICOS PARA USO EVENTUAL

10

Classificação dos espaços acadêmicos, passíveis de serem cedidos, com os

respectivos valores das taxas por utilização, de acordo com suas dimensões e equipamentos

disponíveis.

Edifício/Espaços (Período Mínimo de 2h)

Auditório 2 Candangos (100% TB)

Anf - 9 (90% TB)

Auditórios grandes - Acima de 200 lugares (80% TB)

Auditórios médios - de 100 a 200 lugares (70% TB)

Auditórios pequenos - Abaixo de 100 lugares (60% TB)

Sala de aula grande - Acima de 50 lugares (25% TB)

Salas de aula pequena - Abaixo de 50 lugares (20% TB)

ANEXO 4
ESPAÇOS ACADÊMICOS PARA USO EVENTUAL

R$

356,00

320,00

284,80

249,00

213,60

89,00

71,20

As locações de espaço nos edificios do Campus, para entidades ou associações, bem

como para comércio e prestação de serviços, terão cobrança diferenciada, por metro quadrado,

conforme a tabela abaixo:

R$ p/m2

I - Organismos oficiais, entidades científicas, culturais, associativas, sindicais 3,33

II - Empresas comerciais ou de prestação de serviços 5,00

Brasília, 2..f. de dezembro de 1995.

c.:::::=:7-~.!...f~ ~ +
JOÃO CLAUDIO TODOROV

Reitor

C.C: TODOS OS CENTROS DE CUSTO.


