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Os procedimentos que orientam o
Recebimento de Bens Móveis Permanentes
estão dispostos na Norma NG 5304-01.03 -
Recebimento de bens móveis permanentes
por doação - Revisão nº 03 (Publicado em
10/5/2021) e também explicados passo a
passo na respectiva Base de
Conhecimento no SEI.
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DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO

A Administração Central da UFRJ ou a
Unidade interessada na doação,
concluindo quanto à utilidade de receber
bens permanentes (e/ou serviços)
oriundos de outras instituições ou pessoas
físicas ou jurídicas, e avaliando a
conveniência e a oportunidade de receber
a doação, sob o critério de análise do seu
custo-benefício, deverá abrir processo
administrativo no SEI a ser instruído com
os seguintes documentos:
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DA AuTuAçÃo Do PROCESSO
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os seguintes documentos:



DOCUMENTAÇÃO

1) Manifestação de interesse na doação e
aceite do Doador no Sistema REUSE,
exceto para doações provenientes de
Fundações de Apoio ou Órgãos de
Fomento;

2) Minuta de declaração simplificada ou
termo de doação ou contrato de doação,
a depender do caso, conforme disposto
no Decreto nº 9764/2019, Capítulo V e nas
Instruções Normativas 5 e 96;
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DOCUMENTAÇÃO

3) Nota fiscal de aquisição dos bens ou
nota fiscal de doação;

4) No caso de bem doado tenha sido
adquirido em ano anterior à doação é
necessário nota de remessa/declaração
ou nota de doação com o valor
depreciado/atualizado dos bens;

5) Termo de Responsabilidade Provisório;

6) Cópia do Termo de Comodato, quando 
for o caso;
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DOCUMENTAÇÃO (ATENÇÃO !!!)

7) No caso de doação de veículo: parecer,
laudo e/ou nota técnica da PU/DFO com
manifestação conclusiva aprovando a
doação e o nada consta do DETRAN;

8) No caso de equipamentos de
informática: laudo ou nota técnica da TIC
sobre o funcionamento, configurações e se
atendem às necessidades da unidade;

9) Folha de informação com justificativa do
interesse/ conveniência e oportunidade de
receber a doação, exceto para doações
provenientes das Fundações de Apoio.
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DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

A Administração Central da UFRJ ou a
Unidade envia o processo à Divisão de
Gestão Patrimonial, da Superintendência-
Geral de Patrimônio, da Pró-Reitoria de
Gestão e Governança (DGP/SGP/PR6) para
análise de regularidade formal.

A DGP envia o processo ao Conselho de
Curadores para apreciação e aceite da
doação.
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DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

Link da Resolução nº 01 de 2021 do
Conselho de Curadores:

https://conselhodecuradores.ufrj.br/images/
Resolu%C3%A7%C3%A3o_01_de_2021.pdf
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DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

É dispensada a aprovação do Conselho
de Curadores quando se tratar de
incorporação de bens móveis ao
patrimônio da UFRJ quando:

-Adquiridos com recursos de Agências
de Fomento, Fundações de Apoio e
Órgãos Governamentais;

-Em caso de bem com valor unitário
inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) .
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DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

Se houver contrato de doação ou
instrumento congênere, o processo será
remetido à Procuradoria Federal junto à
UFRJ para análise do instrumento jurídico.

Após a aprovação da Procuradoria, procede-
se à assinatura do contrato pelo Doador e
pelo(a) Reitor(a) ou, por delegação de
competência, pelo(a) Pró-Reitor(a) de Gestão
e Governança.
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DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

Quando for o caso de contrato ou
instrumento a ser assinado pelo doador e
donatário (UFRJ), a DGP deverá remeter uma
via do instrumento firmado ao Doador e
providenciará a publicação do extrato do
instrumento no Diário Oficial da União.
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DO TOMBAMENTO

A Seção de Cadastro e Tombamento da
DGP efetuará o registro dos bens no
Sistema de Patrimônio e no SIAFI.

No caso de doação de veículos, o processo
será encaminhado à Divisão de Frota
Oficial, que se responsabilizará pelos
trâmites de transferência de propriedade
para em seguida enviá-lo à Seção de
Cadastro e Tombamento da DGP para
providenciar o registro e tombamento.
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DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
DEFINITIVO

O processo de doação é remetido à unidade
beneficiária, para coleta de assinatura no
Termo de Responsabilidade Definitivo e
etiquetagem dos bens recebidos em doação
(quando não afixadas pela DGP, nos casos de
doações captadas pela Administração
Central).
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DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
DEFINITIVO

O Agente de Patrimônio da Unidade deve
colher a assinatura do responsável direto
pelos bens nas vias do Termo de
Responsabilidade Definitivo e afixar a etiqueta
de tombamento.
-01 via deverá ser entregue ao responsável
direto do bem / bens;
- 01 via deverá ser anexada ao processo;
- 01 via deverá ser devolvida à DGP para
arquivamento na pasta da Unidade.

O processo é arquivado na unidade.
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DA RETIRADA DOS BENS MÓVEIS

Nas doações captadas diretamente pela
Administração Central, a Divisão de Gestão
Patrimonial organizará a logística de retirada
junto ao Órgão Doador, quando for o caso, com
o apoio da unidade interessada.

No dia agendado, a DGP e a unidade
interessada (quando for o caso) se deslocarão
ao local de retirada portando a autorização de
retirada fornecida pelo Doador e o formulário
Movimentação de Bens Doados que deverá
ser preenchido com descrição e quantidade
dos itens que estão sendo doados.
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dos itens que estão sendo doados.



DA RETIRADA DOS BENS MÓVEIS

A entrada dos bens no Depósito deverá ser
registrada pelo formulário Movimentação de
Bens Doados.

Se não houver Unidade interessada, DGP fará
a distribuição dos bens recebidos em doação
conforme pedidos realizados e formalizados
anteriormente pelas Unidades, obedecendo
ordem cronológica de antiguidade, salvo
exceção definida pelo Pró-Reitor de Gestão e
Governança, e entrará em contato com a
direção da unidade receptora para agendar a
entrega/retirada.
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
-Resolução nº 01, de 31 de março de 2021, do
Conselho de Curadores;
-Resolução nº 03, de 27 de maio de 2015, do
Conselho de Curadores;
-Decreto nº 9764, de 11 de abril de 2019 e
suas alterações;
-Decreto nº10314, de 6 de abril de 2020;
-Decreto nº 10667, de 5 de abril de 2021;
-Instrução Normativa nº 5, de 12 de agosto de
2019;
-Instrução Normativa nº 96, de 2 de outubro de
2020.
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Lei 4320, de 17 de março de 1964;

- Lei 8112, de 11 de novembro de 1990.

LINK

https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_No
rmativos/Recebimento_de_bens_moveis_per
manentes_por_doacao_-
_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-
reitor.pdf
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DÚVIDAS, COMENTÁRIOS, 
ESCLARECIMENTOS ...
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OBRIGADO!!!

Equipe da Superintendência Geral de 
Patrimônio

Outras dúvidas poderão ser encaminhadas 
para os e-mails:

ct-ap@pr6.ufrj.br ou dgp@pr6.ufrj.br

Para mais informações, visite a página:
https://gestao.ufrj.br/index.php/divisao-de-

gestao-patrimonial/cadastro-e-tombamento-
bens-moveis
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