
UNIVERSIDADE DE BRASíLIA

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO N. 001/2002

Procede às alterações na
Resolução do Conselho de
Administração n. 002/1999.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO, REITOR DA
UNIVERSIDADE DE BRASíLlA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, ouvido o referido Órgão Colegiado,
em sua 264ª Reunião, realizada em 4/4/2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Proceder às alterações no art. 4º da Resolução do Conselho de
Administração n. 002/99 de 18/8/1999, que passa a vigorar acrescido do § 7º, com
a supressão do inciso III e com modificações no inciso II e § 1º, § 3º e § 4º, na
forma seguinte:

«Art. 4º Poderá candidatar-se à ocupação de imóvel residencial da FUB:

II o professor visitante ou qualquer servidor - excetuando-se o professor
substituto e o pesquisador associado - que venha a exercer atividades de
docência ou administrativas na UnB, com vínculo empregatício com a
FUB, não-possuidor de imóvel edificado, residencial ou comercial no
Distrito Federal.

III (suprimido)

IV

§ 1º Não poderá candidatar-se à ocupação de imóveis destinados à
moradia dos servidores da FUB o servidor cujo (a)
cônjuge/companheiro(a) seja ocupante de imóveis pertencentes à
FUB/UnB contratualmente regido por Termo de Ocupação.
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§ 2º

§ 3º Para efeito de cálculo da renda bruta, será considerado o total da
remuneração do servidor, deduzidos seguridade social e o imposto
de renda, bem como todos os itens de caráter temporário,
excetuando-se o auxílio - alimentação.

§ 4º Dos candidatos ocupantes de cargo de direção não-pertencentes ao
Quadro de Pessoal Permanente da FUB, serão deduzidos apenas
seguridade social e imposto de renda.

§ 5º

§ 6º

§ 7º O candidato poderá, caso se faça necessário, elevar a renda bruta
com a inclusão de renda familiar, cujo cálculo obedecerá ao
disposto no § 3º, desde que, obrigatoriamente, possua conta
recebedora dos seus vencimentos em banco de agência
determinada pelo órgão gestor da FUB e, ainda, que autorize a
cobrança dos valores com taxas de ocupação e de manutenção por
meio de débito automático.»

Art. 2º Ao art. 13 da Resolução do Conselho de Administração n.002/1999, .
de18/8/1999, fica acrescido o seguinte inciso VII:

« Art. 13. O direito de ocupação do imóvel cessará decorridos os prazos previstos no
§ 1º do art. 11 ou quando o ocupante:

VII deixar de assinar a renovação do Termo de Ocupação após 30 (trinta) dias
da convocação para o referido ato e 15 (quinze) dias da notificação
encaminhada pelo órgão gestor.»

Art. 3º O art. 20 da Resolução do Conselho de Administração n. 002/1999, de
18/8/1999, passa a vigorar acrescido do § 1º, renumerando, para § 2º, o
seu parágrafo único, da seguinte forma:

«Art. 20. É permitida a permuta de imóveis entre servidores/ocupantes, desde que
atendam integralmente ao disposto no art. 4º e às demais exigências do
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presente regulamento, com anuência da FUB, mediante assinatura de
novos Termos de Ocupação.

§ 1º No novo contrato, para efeito de definição de tempo máximo de
ocupação, definido no § 1º do art. 11 da Resolução n. 002/1999, de
18/8/1999, será considerado todo o tempo em que os permutantes
ocuparam imóveis da FUB pelo regime contratual Termo de
Ocupação;

§ 2º O imóvel desocupado e devolvido à FUB entrará, obrigatoriamente,
em disponibilidade para distribuição aos candidatos, na seqüência
da lista de moradia, e aos contemplados pelo Reitor, na cota
Reserva Técnica.»

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília, 29 de abril de 2002.

fI Lauro Morhy
Reitor


