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rt. 1-- Fica criado o rundo Especial Rotativo do 
Restaurante Universitário(ECRRU), p-^ra ocorre? ns des
pesas ãe administração o mamtençãc do Restaurante UnX 
versitário.
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Os recursos financeiros do FERRU 
provenientes de»

I- RECEITAS DE
s) Refeições;
b) Indenisações;
c) Reversões de Exercícios Anteriores ;o
d) Outras Receitas de Restaurante

II- DOTOÇCES E CCIPTRIBUIÇCES
a) Que, a qtialQuer titulo, fõrar atris--idas 

Restaurante Universitário(R7)nc Cresncnto 
União,'rçamonto do Universidade, dos Estados- 
e dos Municípios;

b) que, a título de subvenção, 
por autarquias, ou por pessoas 
rídicas»

III- DOiÇÕES CU LEGADOS(legnlmcnte- aceitos)
17- RECEITAS E7ENTUAIS

■■rt. 3C- 0 FEERU terá orçaaento próprio, 
xo ao orçamento geral da Universidade, 
las normas aplicáveis a este ultimo.

Art. 2|2- A receita do Restaurante Universitário 
sem diariamente depositada no Ennco do Umsil, caben
do a seu 'õr.lnlstmdor a noviiaentumo da ccnta, icc-din^
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26 DE PETEMBRO DE IÇuÇSAL' DA a

: iusrtcs' ALAOR DE
PRESIDE'ITE

SESSÕES,

mediante caoc.ne ncmin-tivo,
• •"rmprafc nnico- Diariamente o ■ dministrador 

dc lestuura.ntc Universitário fará u contabilização a- 
nalítica da eceitn c Despesa o encaminhará balance - 
tcs mensais ao Depor-tamento de Finanças p ’.rn a conta
bilização 'intéticu do 7EERU, inclusive dc putrinonio» 

rt. 5C- ‘ comprovação dos gastos se fara na 
termos da legislação vipente, sendo o 'dministrador do 
Restaurante Universitário pessoalmento responsável pg, 
1' exatid~o Aas contas e apresentação dos balancetes- 
mensais, balc.nço ger?l em. 31 dc dezembro e demonstra
ções cont *beis dos atos relativos a administração fi
nanceira o aatrironíal do setor sob sua jurisdição •

Art. 62- Reitoria transferira para deposi
to en conta própria do Restaurante Universitário no 
B-nco do Aras.il, mediante Plano de Aplicação dc dmi- 
nistrador do R0, a importância ate a presonte dntn-aj? 
rocad-da, consi 7er.ar.do a necessidade do sua. aplicação 
no corrente eserefeio financeiro, constitaaindo este - 
preceito mera transitoriedode»

Art, 7a- A Reitoria, ^tr-aves de seus órgãos, 
exercerá o poãer fiscalizador sobre a '-'mini st raça do 
RU, decidindo sobre os casos omissos,

.Art, 8®-.Esta Resolução entra cn vlpor nu d^ 
ta de sua publicação no Boletim Oficial da "T*ES, rev& 
gadns a.s disposições em contrarioJ

Aras.il

