
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

RESOLUC~O DO CONSELHO DE ADMINISTRAC~O NQ 009/93

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASfLIA. PRESIDENTE DO

CONSELHO DE ADMINISTRAC~O. no uso de suas atribuiç~es. ouvido o

referido órgio Colegiado. em sua 1811 Reuniio, real izada em
~~6/08/93y

R E S O L V E

Homologar a ResoLuc âo da r~eitoria NQ 116/937 de 04

Administraçio 008/92. que estabelece normas para captaçio de
recul~sos•

Brasíl ia7• de agosto de j193.

/
EDUARDO FLÁVIO OLI:r~GIJEIROZ

Vice-Reitor no exercí~~~ Reitoria

cc.: Todos os Centros de Custo.



UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

RESOLUÇZO DA REITORIA NQ 116 /93

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASiLIAr PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇZO, no uso de suas atribui,Ses, tendo
em vista a Instru,io Normativa nQ 02/93, de 19/04/93, a Lei nQ
8.666/93r de 21/06/93, e o parecer da Procuradoria Jur{dica da
FUB, e ·ad referendum· do Conselho de Administra,io,

R E S O L V E :

Alterar o Artigo 10 e os Parágrafos 1Q e 3Q da
Resolu,io do Conselho de Administra,io 008/92, que passam a ter a
seguinte reda,io:

Artigo 10 Poderio participar dos servi,os
remunerados, somente ~ conta de recursos oriundos por capta,io
mediante Contratos de Presta,io de Servi,os, os docentes e
t~cnicos-administrativos, desde que nio sejam prejudicadas suas
atividades contratuais junto ~ FUB. o que será atestado pelo
titular do centro de custo, respeitadas as respectivas cargas
horárias.

- No caso de docentes, em regime de dedica,io
exclusiva (DE). a participa,io acima referida dar-se-á na forma
do Artigo 14, Inciso lI, AI {nea ·D· do Decreto 94.664/87, ou
seja, mediante autoriza,io do Conselho Universitário.

Par~gra~o 12 A participa,io remunerada de
servidores na execu,io de Contratos de Presta,io de Servi,os, s6
poderá ocorrer para o exerCICIO de atividades vinculadas ~
consecu~io do objetivo do instrumento, observadas as restri,Ses
legais e em caráter temporário.

Parágra~o 3º Toda participa,io obedecerá as
normas estabelecidas na Lei 8.666/93.

A presente Resolu,io entra em vigor nesta data e
revoga as disposi,Ses em contrário.

Brasíl ia, 01-( de agosto de 1993

~~"T~S
ANTONIO IBAwEZ RUIZ

Re itor

•• .,.. _ ....l __ ~ ._~, __ ._'- _


