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RESOLUÇÃO CRA-DF Nº 01, DE 08 DE JUNHO DE 2022

  

Altera os termos da Resolução 001/2014, que
regulamentação da u�lização do Espaço do
Administrador - CENTRO DE TREINAMENTO, e
inclui o sistema de Co-working para u�lização
da Sala do Administrador, e dá outras
providências.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competência que lhe confere o Art. 37, do Regimento do Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal – CRA-DF, aprovado pela Resolução Norma�va 607, de 6 de outubro de 2021

 

 Considerando a aquisição do imóvel localizado na sala 202 do Edi�cio Belvedere, e da
criação do Espaço do Administrador – Centro de Treinamento, bem como a criação da Sala do
Administrador.

 

Considerando a necessidade de regulamentação de uso dos referidos espaços, localizados
no SAS Quadra 06 Edi�cio Belvedere salas T-25 e 202 – Brasília – DF, por terceiros, atendendo aos anseios
dos administradores e necessidade de atualização da forma de u�lização da Sala do Administrador,
criando a modalidade de co-working.

 

Considerando os termos do ar�go 579 e seguintes do Código Civil.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Regulamentar o comodato e a locação do espaço denominado Espaço do
Administrador – Centro de Treinamento, e Sala do Administrador, nos seguintes termos:

Parágrafo Primeiro: O Centro de Treinamento é composto pelo Plenário do CRA-DF, com
capacidade para até 50 (cinquenta) pessoas respec�vamente, e auditório mul�uso com capacidade para
40 (quarenta) pessoas sentadas, ar condicionado, Datashow, cozinha e banheiros em sua área externa.

Art. 2º A Sala do Administrador, localizada no espaço da sala T-25, do Térreo do Edi�cio
Belvedere, sede do CRA-DF, será disponibilizada aos Administradores na forma de co-working, para o uso
gratuito por profissionais devidamente registrados e em dia com suas obrigações financeiras.

Parágrafo único – Para sua u�lização o profissional interessado deverá promover o
respec�vo agendamento junto a Diretoria de Relações Ins�tucionais do CRA-DF, a quem caberá o
controle dos agendamentos e acompanhamento da devida u�lização.



Art 3º. O Centro de Treinamento poderá ser locado ou cedido para uso a terceiros, ou
Administradores, devidamente registrados e em dia com suas obrigações financeiras, por meio de
requerimento próprio, dirigido a Diretoria de Administração e Finanças, para eventos, convenções,
treinamentos, reuniões e congêneres, constando, no caso de comodato além da jus�fica�va da
necessidade e do projeto de u�lização, a possibilidade de contrapar�da que beneficie o CRA-DF.

 

   Parágrafo 1º. Será permi�do o comodato do espaço a terceiros desde que o evento trate
de assuntos rela�vos a áreas da administração e traga bene�cios à categoria.

 

Parágrafo 2º. Caberá a Diretoria do CRA-DF, que requerer sua u�lização, mediante
jus�fica�va e mo�vação, o exame e aceite da contrapar�da e dos bene�cios possíveis a categoria dos
administradores, se houver.

 

Parágrafo 3º. No caso de contrapar�da, deverão constar do termo assinado (locação ou
comodato), com clareza todas as condições ajustadas.

 

Art. 4º A agenda referente às datas de u�lização do Espaço do Administrador será
conduzida pela Diretoria de Relações Ins�tucionais, que promoverá o devido processo administra�vo de
cessão/locação, encaminhando-o a Diretoria de Administração e Finanças para aprovação e emissão do
respec�vo boleto de pagamento, no caso de locação.

 

Parágrafo 1º – As a�vidades agendadas para uso do Espaço do Administrador – Plenário,
estará disponível no horário de 9 às 17h.

 

Parágrafo 2º - A u�lização após esse horário deverá ser autorizada pela Presidência do
CRA-DF, até o limite de 22h, e desde de que haja designação de empregado da Diretoria que requerer sua
u�lização para acompanhar o evento.

 

Parágrafo 3º. Independentemente de agenda, a prioridade na u�lização do espaço é do
CRA-DF, devendo a locação e comodato respeitar essa prioridade, na formalização da agenda. 

Parágrafo 4º. No caso de requerimentos dis�ntos para as mesmas datas e horários, será
observada a data do primeiro protocolo de requerimento no Setor que requereu a u�lização, ou aquela
constante do encaminhamento do e-mail com o pedido de agendamento.

 

Art. 5º Quando se tratar de locação, será cobrada a taxa de 10% (dez por cento) sobre o
valor da locação des�nada à limpeza e manutenção do local.  

 

Parágrafo único: no caso de comodato, a taxa será correspondente a 5% (cinco por cento),
sobre o valor da diária da locação, des�nados exclusivamente a manutenção do local. (Limpeza, copos
descartáveis, água).

 

Art.6º Tanto o locatário quanto o comodatário, deverão assinar juntamente com o
contrato, de comodato ou de locação, o termo de vistoria das instalações e recebimento do material
móvel que será u�lizado no evento, bem como da u�lização ou não da cozinha, por empresa de serviços
de Buffet ou congêneres, se responsabilizando por sua reposição, no caso de perdas ou danos, nos
termos da lei;



 

Art. 7º No caso de u�lização do espaço para o serviço de Buffet, deverá constar dos
termos, o nome da empresa, a relação dos empregados que prestarão os serviços, seguidos das
respec�vas cópias de suas iden�dades.

 

Art. 8º O locatário ou o comodatário se responsabilizam solidaria e subsidiariamente com
a empresa prestadora de serviços de Buffet, por quaisquer danos causados durante a u�lização do
Espaço.

 

Art. 9º. O pagamento rela�vo à locação e/ou a taxa de manutenção deverá ser efetuado
impreterivelmente até 3 (três) dias antes do evento, em c/c do CRA-DF, informada nos termos do
contrato;

 

Art. 10º. O valor da diária da locação de todo o espaço será de R$ 120,00 (cento e vinte
reais) valor que deverá ser corrigido a cada 12 (doze) meses pelo índice acumulado do INPC.

Parágrafo 1º – Será concedido desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor das
diárias contratadas, aos administradores em dia com suas obrigações financeiras com o CRA-DF.

 

Parágrafo 2º - Será concedido desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor das diárias
contratadas, as empresas registradas e em dia com suas obrigações financeiras com o CRA-DF.

Parágrafo 3º - Será concedido desconto de até 90% (noventa por cento), sobre o valor das
diárias, no caso de oferta de bene�cio direto ao CRA-DF.

 

Art. 11º. É vedada a locação ou cessão do Centro de Treinamento nos seguintes casos:

a) para  eventos e reuniões  polí�co/par�dários;

b) para par�dos polí�cos;

c) promoção de cultos religiosos;

d) eventos com a u�lização de bebidas alcoólicas;

e) eventos que u�lizem som alto, fora dos padrões considerados normais para o local;

f) eventos a serem realizados 30 (trinta) dias antes do início do processo eleitoral do
Sistema CFA/CRA-DF, salvo aqueles agendados até o mês de julho do ano em que ocorrer a eleição.

g) eventos que descumpram as recomendações sanitárias em decorrência do COVID – 19.

h) enquanto perdurar a pandemia COVID-19, a ocupação dos espaços, será de até 50%
(cinquenta por cento) de sua capacidade total.

 

Art. 12º. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Administração e Finanças do
CRA-DF.

 

Art. 13º. Na locação o terceiro interessado prestará caução correspondente a três vezes o
valor da diária.

 

Art. 14º. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa
emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de



responder por perdas e danos. O comodatário cons�tuído em mora, além de por ela responder, pagará,
até res�tuí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante

 

Art. 15º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 16º Revogam-se todas as demais disposições em contrário.

 

Brasília-DF, 08 de junho de 2022.

 

Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi
Presidente

CRA-DF n° 006599
 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 09/06/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1367262 e o código CRC 139997B8.
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