
REGIMENTO DE METODOLOGIA DE  CÁLCULO PARA RESSARCIMENTO DOS
CUSTOS INDIRETOS (RCI) DA UNIPAMPA/CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

Este regimento dispõe sobre a regulamentação
da metodologia de cálculo para Ressarcimento
dos Custos Indiretos (RCI) à Universidade
Federal do Pampa - Campus Caçapava do Sul,
constantes dos planos de trabalho dos projetos
ou programas financiados com recursos
provenientes das empresas petrolíferas.

CONSIDERANDO que o Regulamento Técnico da Agência Nacional de Petróleo N°
3/2015, aprovado pela Resolução N° 50, de 25 de novembro de 2015, estabelece
normas para Ressarcimento dos Custos Indiretos (RCI) em projetos e programas
desenvolvido por Instituição credenciada

CONSIDERANDO que o referido Regulamento detalha as despesas passíveis de
ressarcimento de custos indiretos referentes à utilização das instalações e serviços,
compreendendo, entre outras, despesas com água, luz, serviços de manutenção,
segurança e limpeza, limitado a até 15% sobre o valor das despesas do projeto ou
programa.

CONSIDERANDO que para a admissibilidade de ressarcimento de custos indiretos
é necessário a comprovação da existência de norma interna disciplinando a
aplicação de tais recursos;

O CONSELHO DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL, RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer a metodologia própria para o cálculo de Ressarcimento dos
Custos Indiretos (RCI), a ser incluída nos Planos de Trabalho referentes aos
projetos ou programas que se utilizam de recursos provenientes das Empresas
Petrolíferas, no cumprimento das Cláusulas de Pesquisa e Desenvolvimento ou
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, presentes nos Contratos para
Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural.

§1º - Os Custos Indiretos (CI) podem compreender as seguintes despesas:

I - Recursos Humanos Indiretos;

II - Serviço de Vigilância;

III - Serviço de Portaria;

IV - Serviço de Limpeza;

V - Água;

VI - Energia Elétrica;



VII – Telefone;

VIII - Manutenção de Infraestrutura Predial;

IX – Manutenção de ponto de rede de Internet;

§2º - Outras despesas poderão compor a planilha de Ressarcimento dos Custos
Indiretos (RCI), desde que sejam passíveis de mensuração.

§3º- O sistema de rateio das despesas durante a vigência do Convênio, será
proporcional ao período apurado nas prestações de contas, observando a
natureza e especificidade de cada uma das despesas.

§4º - O detalhamento de cada item será feito nas prestações de contas relativas a
cada projeto ou programa.

Art. 2º - A cobrança de Ressarcimento dos Custos Indiretos (RCI) será feita por
estimativa em cada parcela do Convênio e eventuais diferenças após a prestação
de contas serão devolvidas à empresa financiadora.

Art. 3º - No momento da execução de cada projeto ou programa, para efeito de
cálculo e de prestação de contas, somente deverão constar as despesas que
tenham condições objetivas de serem mensuradas para o Ressarcimento dos
Custos Indiretos (RCI) à Universidade/Campus Caçapava do Sul.

Parágrafo Único – As despesas que, no momento da execução de cada projeto
ou programa, ainda não forem passíveis de mensuração entrarão como
contrapartida da Universidade Federal do Pampa e campus Caçapava do Sul,
desde que previamente aprovadas pelas Pró-reitorias de Planejamento e
Infraestrutura, de Administração e pela Direção do Campus Caçapava do Sul.

Art. 4º - A metodologia de apuração para o Ressarcimento dos Custos Indiretos
(RCI) está detalhada no Anexo I deste Regimento, devendo a Direção do campus
Caçapava do Sul, com auxílio das Pró-Reitorias de Planejamento e Infraestrutura
e de Administração promover, anualmente, a atualização da base dos cálculos.

Parágrafo Único – Os cálculos atualizados anualmente aplicam-se apenas aos
novos projetos ou programas, portanto, não incidindo nos projetos ou programas
em execução.

Art. 5º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor, em primeira
instância, e pelo Conselho de Campus em última instância.

Art. 6º - O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Caçapava do Sul, 29 de abril de 2022

José Waldomiro Jiménez Rojas

Presidente do Conselho de Campus Caçapava do Sul



ANEXO I

METODOLOGIA PARA O RESSARCIMENTO DE CUSTOS INDIRETOS (RCI)

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL

MODALIDADE DESCRIÇÃO
REFERENCIAL PARA

RESSARCIMENTO
METODOLOGIA DE CÁLCULO VALOR

MENSAL

I-Recursos
Humanos
Indiretos
(Pessoal
Terceirizado)

Despesa paga pela
Universidade com
contrato de
terceirização de
pessoal envolvido
indiretamente na
execução do projeto

Ratear proporcionalmente
o tempo de dedicação do
Pessoal às atividades
relacionadas ao
desenvolvimento do
projeto

(VPT) - VALOR DO POSTO TERCEIRIZADO

VRH: 30 DIAS X Nº DE DIAS DEDICADOS
AO PROJETO X Nº DE PESSOAS

II-Serviço de
Vigilância

Despesa total com
Serviço de Vigilância
no Campus

Ratear proporcionalmente
à área em m² de cada
Laboratório envolvido na
execução do projeto

(VMCV) - VALOR MENSAL CONTRATO
VIGILÂNCIA DO CAMPUS CAC**

(ACC) - ÁREA CONSTRUÍDA CAMPUS
CAC**

VV: VALOR DO M² DE VIGILÂNCIA =
(VMCV/ACC) X ÁREA DOS
LABORATÓRIOS*

III-Serviço de
Portaria

Despesa total com
Serviço de Portaria
no Campus

Ratear proporcionalmente
à área em m2 de cada
Laboratório envolvido na
execução do projeto

(VMCP) - VALOR MENSAL CONTRATO
PORTARIA DO CAMPUS CAC**

(ACC) - ÁREA CONSTRUÍDA CAMPUS
CAC**

VP: VALOR DO M² DE PORTARIA =
(VMCP/ACC) X ÁREA DOS
LABORATÓRIOS*

IV-Serviço de
Limpeza

Despesa do
Laboratório envolvido
na execução do
projeto

Basear na área em m2 ,
na categoria de limpeza,
no tipo de piso, na
periodicidade do serviço
executado, conforme
tabela da empresa
prestadora de serviço e na
proporção de uso do
espaço

(VMCL) - VALOR MENSAL CONTRATO
LIMPEZA DO CAMPUS CAC**

(ACC) - ÁREA CONSTRUÍDA CAMPUS
CAC**

VL: VALOR DO M² DE LIMPEZA =
(VMCL/ACC) X ÁREA DOS
LABORATÓRIOS*

V-Água

Consumo de água
dos Laboratórios
envolvidos na
execução das
atividades do projeto
do projeto

Número de pessoas do
Laboratórios envolvidos na
execução do projeto x 0,05
m³ (50 litros) por
pessoa/dia x valor do m³
cobrado pela empresa de
Abastecimento de Água e
Saneamento

(CAE) - 0,05 M³ X 20 DIAS/MÊS X VALOR M³
CORSAN

VAE: VALOR CONSUMO/PESSOA = (CAE)
X Nº DE PESSOAS DO PROJETO

VI-Energia
Elétrica

Consumo de energia
referente a
equipamentos e
lâmpadas dos
Órgãos/Laboratórios
envolvidos na

Valor obtido pelo custo
médio de consumo de
energia por m² x área
destinada a execução do
projeto

(VMEC) - VALOR MÉDIO ENERGIA DO
CAMPUS CAC**

(ACC) - ÁREA CONSTRUÍDA CAMPUS
CAC**



execução do projeto VEE: VALOR ENERGIA/M² = (VMEC/ACC) X
ÁREA DOS LABORATÓRIOS*

VII-Telefone

Despesa com contas
telefônicas (telefones
diretos e ramais) dos
Órgãos/Laboratórios,
utilizados na
execução do projeto

Disponibilizar
minimamente um
ramal para as atividades
relacionadas
ao desenvolvimento do
projeto

(VMTC) - VALOR MÉDIO TELEFONIA DO
CAMPUS CAC**

(NRC) - Nº RAMAIS DO CAMPUS CAC**

VT: VALOR RAMAL = (VMTC/NRC) X Nº DE
RAMAIS UTILIZADOS NO PROJETO

VIII-Manutenção
de Infraestrutura
Predial

Valor destinado à
Manutenção Predial
da
Universidade/Campu
s

Valor destinado à
Manutenção Predial do
Campus Caçpava do Sul,
rateado proporcionalmente
à área em m² dos
Órgãos/Laboratórios
envolvidos no Convênio.

(VMMPC) - VALOR MENSAL CONT. MAN.
PREDIAL CAMPUS CAC** + MATERIAL

(ACC) - ÁREA CONSTRUÍDA CAMPUS
CAC**

VMT: VALOR MANUTENÇÃO PREDIAL =
(VMMPC/ACC) X ÁREA DOS
LABORATÓRIOS

IX-Manutenção
de
ponto de rede
da
Internet

Valor destinado à
manutenção do
ponto de rede na
Internet

Ratear proporcionalmente
os custos de manutenção
do ponto rede utilizado na
execução do projeto e ou
programa

(VMPRI) - VALOR MENSAL PAGO A
EMPRESA CONTRATADA CAMPUS CAC**

(ACC) - ÁREA CONSTRUÍDA CAMPUS
CAC**

VI: VALOR PAGA A EMPRESA
MENSALMENTE = (VMPRI) X ÁREA DOS
LABORATÓRIOS*

* Área dos Laboratórios envolvidos

** Campus Caçapava do Sul

Observações:

1. Os custos indiretos serão determinados a partir do somatório dos itens I a IX.
2. A planilha de cálculo será atualizada pela coordenação administrativa e estará

disponível junto à Direção do Campus.


