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O que é outorga de uso?

O instituto da outorga de uso é ato formal que 
possibilita o consentimento para a utilização privativa 
de espaços públicos por terceiros, sejam particulares ou 
igualmente públicos, podendo se concretizar por meio 
de concessão, cessão, permissão ou autorização, 
conforme o caso concreto.



Qual a legislação pertinente?
A legislação pertinente é vasta, formada principalmente pelo 
Decreto-Lei nº 9.760/1946, pela Lei nº 6.120/1974, pelo Decreto 
nº 3.725/2001, que regulamenta a Lei nº 9.636/1998, bem como 
pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 14.133/2021, pelo Código 
Civil, pelo Estatuto e Regimento Geral da UFRJ, e em especial 
pela Resolução nº 01/2020 do Conselho de Curadores, que 
regulamenta o tema no âmbito da UFRJ e serve de guia para esta 
apresentação.  
https://gestao.ufrj.br/index.php/divisao-de-gestao-de-cessao-de-uso/21-orientac
oes-e-manuais/613-legislacoes-e-manuais-cessoes-de-uso 
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Qual a legislação pertinente?
A legislação pertinente é vasta, formada principalmente pelo
Decreto-Lei n9 9.760/1946, pela Lei n9 6.120/1974, pelo Decreto
n9 3.725/2001, que regulamenta a Lei n9 9.636/1998, bem como
pela Lei n9 8.666/1993 e pela Lei n9 14.133/2021, pelo Código
Civil, pelo Estatuto e Regimento Geral da UFRJ, e em especial
pela Resolução n9 01/2020 do Conselho de Curadores, que
regulamenta o tema no âmbito da UFRJ e serve de guia para esta
apresentação.
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Que atividade é?

Procedimento a ser adotado para formalizar a outorga de uso 

privativo de áreas físicas, construídas ou não, localizadas ou não 

no interior de unidades acadêmicas ou administrativas da UFRJ, 

para fins de utilização e exploração privativa por tempo certo ou 

uso eventual por terceiros.

Tipo processual no SEI: Patrimônio: Outorga de uso privativo de 

espaços físicos (concessão, cessão, permissão e autorização)

Que atividade é?

Procedimento a ser adotado para formalizar a outorga de uso 

privativo de áreas físicas, construídas ou não, localizadas ou não 

no interior de unidades acadêmicas ou administrativas da UFRJ, 

para fins de utilização e exploração privativa por tempo certo ou 

uso eventual por terceiros.

Tipo processual no SEI: Patrimônio: Outorga de uso privativo de 

espaços físicos (concessão, cessão, permissão e autorização)

Que atividade é?

Procedimento a ser adotado para formalizar a outorga de uso
privativo de áreas físicas, construídas ou não, localizadas ou não
no interior de unidades acadêmicas ou administrativas da UFRJ,
para fins de utilização e exploração privativa por tempo certo ou
uso eventual por terceiros.

Tipo processual no SEI: Patrimônio: Outorga de uso privativo de
espaços físicos (concessão, cessão, permissão e autorização)



Quem faz?

Para eventos de curta duração, por até 90 (noventa) 

dias: autoridades responsáveis pelas unidades 

administrativas ou acadêmicas da UFRJ, ou 

hierarquicamente superiores, que componham a 

Estrutura Média da UFRJ.

Quem faz?

Para eventos de curta duração, por até 90 (noventa) 

dias: autoridades responsáveis pelas unidades 

administrativas ou acadêmicas da UFRJ, ou 

hierarquicamente superiores, que componham a 

Estrutura Média da UFRJ.

Quem faz?

Para eventos de curta duração, por até 90 (noventa)
dias: autoridades responsáveis pelas unidades
administrativas ou acadêmicas da UFRJ, ou
hierarquicamente superiores, que componham a
Estrutura IVIédia da UFRJ.



Quem faz?

Para demais utilizações e explorações de caráter 

duradouro, acima de 90 (noventa) dias: a 

Administração Central, representada pela Pró-Reitoria 

de Gestão e Governança (PR6), por intermédio da 

Divisão de Gestão de Cessão de Uso (DGCU), da 

Superintendência-Geral de Patrimônio (SGP).

Quem faz?

Para demais utilizações e explorações de caráter 

duradouro, acima de 90 (noventa) dias: a 

Administração Central, representada pela Pró-Reitoria 

de Gestão e Governança (PR6), por intermédio da 

Divisão de Gestão de Cessão de Uso (DGCU), da 

Superintendência-Geral de Patrimônio (SGP).

Quem faz?

Para demais utilizações e explorações de caráter
duradouro, acima de 90 (noventa) dias: a
Administração Central, representada pela Pró-Reitoria
de Gestão e Governança (PR6), por intermédio da
Divisão de Gestão de Cessão de Uso (DGCU), da
Superintendência-Geral de Patrimônio (SGP).



Exploração de caráter duradouro:

➔ 1º: Unidade interessada instrui processo restrito no SEI;

➔ 2º: Unidade interessa aprova no seu colegiado;

➔ 3º: Unidade interessada encaminha à PR6 /GSGP/DGCU;

➔ 4º: DGCU providencia: avaliação do espaço, plantas, 

termos de referência (c/ a Unidade) e contrato; 

(continua...)

Exploração de caráter duradouro:

➔ 1º: Unidade interessada instrui processo restrito no SEI;

➔ 2º: Unidade interessa aprova no seu colegiado;

➔ 3º: Unidade interessada encaminha à PR6 /GSGP/DGCU;

➔ 4º: DGCU providencia: avaliação do espaço, plantas, 

termos de referência (c/ a Unidade) e contrato; 

(continua...)

Exploração de caráter duradouro:
~1

‹~1
‹~1

‹~1
‹ 19: Unidade interessada instrui processo restrito no SEI;

29: Unidade interessa aprova no seu colegiado;
39: Unidade interessada encaminha à PR6 /GSGP/DGCU;
49: DGCU providencia: avaliação do espaço, plantas,
termos de referência (c/ a Unidade) e contrato;
(conünuan)



Exploração de caráter duradouro:

➔ 5º: DGCU encaminha para a Coordenação de 

Licitação da PR6; 

➔ 6º: Coord. de Licitação submete à Procuradoria 

Federal;

➔ 7º: Procuradoria aprova as minutas;

➔ 8º: Coord. de Licitação providencia o certame;

(continua…)
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Licitação da PR6; 

➔ 6º: Coord. de Licitação submete à Procuradoria 

Federal;

➔ 7º: Procuradoria aprova as minutas;

➔ 8º: Coord. de Licitação providencia o certame;

(continua…)

Exploração de caráter duradouro:

à

~l‹
~l‹

59: DGCU encaminha para a Coordenação de
Licitação da PR6;
69: Coord. de Licitação submete à Procuradoria
Federak
79: Procuradoria aprova as minutas;
89: Coord. de Licitação providencia o certame;

(conünua.“)



Exploração de caráter duradouro:

➔ 9º: DGCU providencia a assinatura do contrato e a 

publicação do extrato e libera o acesso público ao 

processo;

➔ 10º: DGCU dá ciência e providencia junto à Unidade a 

designação dos fiscais do contrato;

➔ 11º: Unidade e DGCU acompanham o andamento do 

contrato, respectivamente nas funções de fiscalização e 

gestão (incluindo cobrança e sanções). 

Exploração de caráter duradouro:

➔ 9º: DGCU providencia a assinatura do contrato e a 

publicação do extrato e libera o acesso público ao 

processo;

➔ 10º: DGCU dá ciência e providencia junto à Unidade a 

designação dos fiscais do contrato;

➔ 11º: Unidade e DGCU acompanham o andamento do 

contrato, respectivamente nas funções de fiscalização e 

gestão (incluindo cobrança e sanções). 

Exploração de caráter duradouro:
-) 99: DGCU providencia a assinatura do contrato e a

publicação do extrato e libera o acesso público ao
processo;

-) 109: DGCU dá ciência e providencia junto à Unidade a
designação dos fiscais do contrato;

_) 119: Unidade e DGCU acompanham o andamento do
contrato, respectivamente nas funções de fiscalização e

gestão (incluindo cobrança e sanções).



Observação importante!
A competência para a outorga de espaços para fins de exploração, inclusive 

econômica, é exclusiva do(a) Reitor(a) e do(a) Pró-Reitor(a) de Gestão e 

Governança, seja para formalizar, deferir, modificar, revogar ou prorrogar o 

contrato ou termo, a depender do tipo de outorga (concessão, cessão, 

permissão, autorização), do caráter (temporário ou duradouro), e do 

instrumento adequado (contrato, termo de outorga de uso ou outro 

instrumento congênere), observando-se, no caráter duradouro (a cargo da 

PR6), os procedimentos licitatórios previstos em lei, sempre que houver 

condições de competitividade, EXCETO para os eventos de curta duração (a 

cargo das autoridades de Estrutura Média da UFRJ).
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instrumento congênere), observando-se, no caráter duradouro (a cargo da 
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condições de competitividade, EXCETO para os eventos de curta duração (a 

cargo das autoridades de Estrutura Média da UFRJ).

Qbservação importante!
A competência para a outorga de espaços para fins de exploração, inclusive
econômica, é exclusiva do(a) Reitor(a) e do(a) Pró-Reitor(a) de Gestão e
Governança, seja para formalizar, deferir, modificar, revogar ou prorrogar o
contrato ou termo, a depender do tipo de outorga (concessão, cessão,
permissão, autorização), do caráter (temporário ou duradouro), e do
instrumento adequado (contrato, termo de outorga de uso ou outro
instrumento congênere), observando-se, no caráter duradouro (a cargo da
PR6), os procedimentos licitatórios previstos em Iei, sempre que houver
condições de competitividade, EXCETO para os eventos de curta duração (a
cargo das autoridades de Estrutura IVIédia da UFRJ).



Caso específico!

Quanto ao Parque Tecnológico (GR/PTUFRJ), a Portaria nº 

10.742, de 2016 e a Resolução Consuni nº 10/2018, dão ao 

Diretor do Parque a competência para, dentro do seu escopo 

de atuação, autorizar a abertura de licitação que envolva a 

outorga de uso de espaços, bem como demais procedimentos 

administrativos relacionados, inclusive a gestão do contratos. 

Caso específico!

Quanto ao Parque Tecnológico (GR/PTUFRJ), a Portaria nº 

10.742, de 2016 e a Resolução Consuni nº 10/2018, dão ao 

Diretor do Parque a competência para, dentro do seu escopo 

de atuação, autorizar a abertura de licitação que envolva a 

outorga de uso de espaços, bem como demais procedimentos 

administrativos relacionados, inclusive a gestão do contratos. 

Caso específico!

Quanto ao Parque Tecnológico (GR/PTUFRJ), a Portaria n9
10.742, de 2016 e a Resolução Consuni n9 10/2018, dão ao
Diretor do Parque a competência para, dentro do seu escopo
de atuação, autorizar a abertura de licitação que envolva a
outorga de uso de espaços, bem como demais procedimentos
administrativos relacionados, inclusive a gestão do contratos.



Como se faz?

➢ O fluxo processual encontra-se mapeado no SEI. 

➢ Para consultá-lo, basta pesquisar em Base de 

Conhecimento, digitando quaisquer das palavras 

abaixo:
OUTORGA DE USO PRIVATIVO DE ESPAÇOS FÍSICOS

Como se faz?

➢ O fluxo processual encontra-se mapeado no SEI. 

➢ Para consultá-lo, basta pesquisar em Base de 

Conhecimento, digitando quaisquer das palavras 

abaixo:
OUTORGA DE USO PRIVATIVO DE ESPAÇOS FÍSICOS

Como se faz?

> O fluxo processual encontra-se mapeado no SEI.

> Para consulta-Io, basta pesquisar em Base de

Conhecimento, digitando quaisquer das palavras

abaixo:
OUTORGA DE USO PRIVATIVO DE ESPAÇOS FÍSICOS



O que há na Base de Conhecimento?

O fluxograma do processo e as hipóteses de 

outorgas de uso, assim como os agentes 

competentes e os procedimentos a serem 

adotados em cada etapa, conforme o caso.

O que há na Base de Conhecimento?

O fluxograma do processo e as hipóteses de 

outorgas de uso, assim como os agentes 

competentes e os procedimentos a serem 

adotados em cada etapa, conforme o caso.

O que há na Base de Conhecimento?

O fluxograma do processo e as hipóteses de
outorgas de uso, assim como os agentes
competentes e os procedimentos a serem
adotados em cada etapa, conforme o caso.



Quais são as hipóteses previstas?

➔ Eventos de curta duração, por até 90 dias, com ou sem uso 

de imagem dos espaços da ufrj: diversos casos;

➔ Destinação de espaços à atividade acadêmica estudantil: 

centros e diretórios, grêmios e empresas juniores;

➔ Utilizações de caráter duradouro (ou acima de 90 dias): 

lanchonetes, restaurantes, copiadoras etc.

Quais são as hipóteses previstas?

➔ Eventos de curta duração, por até 90 dias, com ou sem uso 

de imagem dos espaços da ufrj: diversos casos;

➔ Destinação de espaços à atividade acadêmica estudantil: 

centros e diretórios, grêmios e empresas juniores;

➔ Utilizações de caráter duradouro (ou acima de 90 dias): 

lanchonetes, restaurantes, copiadoras etc.

Quais são as hipóteses previstas?

_) Eventos de curta duração, por até 90 dias, com ou sem uso

de imagem dos espaços da ufrj: diversos casos;

_) Destinação de espaços à atividade acadêmica estudantil:

centros e diretórios, grêmios e empresas juniores;

-) Utilizações de caráter duradouro (ou acima de 90 dias):

lanchonetes, restaurantes, copiadoras etc.



As Unidades podem recolher receitas?

Não. Caso a outorga de uso eventual, de até 90 

dias, preveja o recolhimento de receitas em valor 

pecuniário (em dinheiro), a PR6 se encarregará da 

cobrança emitindo as guias de recolhimento (GRU).

As Unidades podem recolher receitas?

Não. Caso a outorga de uso eventual, de até 90 

dias, preveja o recolhimento de receitas em valor 

pecuniário (em dinheiro), a PR6 se encarregará da 

cobrança emitindo as guias de recolhimento (GRU).

As Unidades podem recolher receitas?

Não. Caso a outorga de uso eventual, de até 90
dias, preveja o recolhimento de receitas em valor
pecuniário (em dinheiro), a PR6 se encarregará da
cobrança emitindo as guias de recolhimento (GRU).



Pode haver contrapartidas não      
financeiras?

Sim. Segundo o Art. 34 da Resolução nº 01/2020: Poderão ser acordadas 
contrapartidas não financeiras pela autorização de qualquer um dos espaços 
físicos para os fins dispostos neste caput, ficando estabelecido que na hipótese 
de contrapartida financeira é obrigatório o recolhimento exclusivamente via 
Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida e fornecida pela PR6. 

Parágrafo único. Para fins de recolhimento via GRU, a unidade deverá 
encaminhar, em tempo hábil, as informações necessárias à PR6, devendo ser 
criadas, em conjunto, rotinas próprias para esse fim. 

Pode haver contrapartidas não      
financeiras?

Sim. Segundo o Art. 34 da Resolução nº 01/2020: Poderão ser acordadas 
contrapartidas não financeiras pela autorização de qualquer um dos espaços 
físicos para os fins dispostos neste caput, ficando estabelecido que na hipótese 
de contrapartida financeira é obrigatório o recolhimento exclusivamente via 
Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida e fornecida pela PR6. 

Parágrafo único. Para fins de recolhimento via GRU, a unidade deverá 
encaminhar, em tempo hábil, as informações necessárias à PR6, devendo ser 
criadas, em conjunto, rotinas próprias para esse fim. 

Pode haver contrapartidas não
financeiras?

Sim. Segundo o Art. 34 da Resolução n9 01/2020: Poderão ser acordadas
contrapartidas não financeiras pela autorização de qualquer um dos espaços
físicos para os fins dispostos neste caput, ficando estabelecido que na hipótese
de contrapartida financeira é obrigatório o recolhimento exclusivamente via
Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida e fornecida pela PR6.

Parágrafo único. Para fins de recolhimento via GRU, a unidade deverá
encaminhar, em tempo hábil, as informações necessárias à PR6, devendo ser
criadas, em conjunto, rotinas próprias para esse fim.



E se houver multas e penalidades?

Neste caso, a fiscalização do contrato (eventual ou 

duradouro) a cargo da Unidade deverá provocar a 

PR6 para as providências cabíveis. 

E se houver multas e penalidades?

Neste caso, a fiscalização do contrato (eventual ou 

duradouro) a cargo da Unidade deverá provocar a 

PR6 para as providências cabíveis. 

E se houver multas e penalidades?

Neste caso, a fiscalização do contrato (eventual ou
duradouro) a cargo da Unidade deverá provocar a
PR6 para as providências cabíveis.



Que condição é imprescindível?

Preenchimento dos requisitos necessários à outorga de 

espaços físicos a terceiros ocupantes e das condições gerais de 

utilização de espaços, definidos pela Resolução nº 01/2020 do 

Conselho de Curadores, disponível em 

https://conselhodecuradores.ufrj.br, sem prejuízo da 

legislação vigente e de outras normas e instruções vigentes ou 

a viger. 

Que condição é imprescindível?

Preenchimento dos requisitos necessários à outorga de 

espaços físicos a terceiros ocupantes e das condições gerais de 

utilização de espaços, definidos pela Resolução nº 01/2020 do 

Conselho de Curadores, disponível em 

https://conselhodecuradores.ufrj.br, sem prejuízo da 

legislação vigente e de outras normas e instruções vigentes ou 

a viger. 

Que condição é imprescindível?

Preenchimento dos requisitos necessários à outorga de
espaços físicos a terceiros ocupantes e das condições gerais de
utilização de espaços, definidos pela Resolução n9 01/2020 do
Conselho de Curadores, disponível em

, sem prejuízo da
legislação vigente e de outras normas e instruções vigentes ou
a viger.

https://conselhodecuradores.ufrj.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_01_de_2020.pdf
https://conselhodecuradores.ufrj.br


Que informações são necessárias?

❏ Definição e indicação das áreas a serem outorgadas, com 

especificação do tamanho e de outras características pertinentes e 

necessárias;

❏ Definição dos critérios de prestação dos serviços, de fiscalização e de 

aferição da satisfação dos consumidores diretos, quando isto se 

aplicar;

❏ Estipulação dos produtos e serviços mínimos que serão fornecidos e 

prestados durante o contrato de concessão ou cessão de uso, ou 

mesmo na permissão ou autorização de caráter eventual e precário;

Que informações são necessárias?

❏ Definição e indicação das áreas a serem outorgadas, com 

especificação do tamanho e de outras características pertinentes e 

necessárias;

❏ Definição dos critérios de prestação dos serviços, de fiscalização e de 

aferição da satisfação dos consumidores diretos, quando isto se 

aplicar;

❏ Estipulação dos produtos e serviços mínimos que serão fornecidos e 

prestados durante o contrato de concessão ou cessão de uso, ou 

mesmo na permissão ou autorização de caráter eventual e precário;

Que informações são necessárias?

El Definição e indicação das áreas a serem outorgadas, com
especificação do tamanho e de outras características pertinentes e
necessárias;

El Definição dos critérios de prestação dos serviços, de fiscalização e de
aferição da satisfação dos consumidores diretos, quando isto se
aplicar;

El Estipulação dos produtos e serviços mínimos que serão fornecidos e
prestados durante o contrato de concessão ou cessão de uso, ou
mesmo na permissão ou autorização de caráter eventual e precário;



Que informações são necessárias?

❏ Tipo de estrutura que se pretende que o outorgado utilize (por exemplo 

alvenaria, metálica, trailer, foodtruck etc.);

❏ Detalhamento dos serviços que atendem aos interesses da comunidade para 

serem explorados por terceiros, tendo por base estudo sobre a demanda por 

serviços na referida unidade; 

❏ Estudo de demanda e previsão de público diário em determinada 

localidade/unidade; e

❏ Disponibilização de planta baixa e outros documentos pertinentes ao imóvel 

(se disponíveis na unidade).

Que informações são necessárias?

❏ Tipo de estrutura que se pretende que o outorgado utilize (por exemplo 

alvenaria, metálica, trailer, foodtruck etc.);

❏ Detalhamento dos serviços que atendem aos interesses da comunidade para 

serem explorados por terceiros, tendo por base estudo sobre a demanda por 

serviços na referida unidade; 

❏ Estudo de demanda e previsão de público diário em determinada 

localidade/unidade; e

❏ Disponibilização de planta baixa e outros documentos pertinentes ao imóvel 

(se disponíveis na unidade).

Que informações são necessárias?
EI Tipo de estrutura que se pretende que o outorgado utilize (por exemplo

alvenaria, metálica, trailer, foodtruck etc.);
Detalhamento dos serviços que atendem aos interesses da comunidade para
serem explorados por terceiros, tendo por base estudo sobre a demanda por
serviços na referida unidade;
Estudo de demanda e previsão de público diário em determinada
localidade/unidade; e
Disponibilização de planta baixa e outros documentos pertinentes ao imóvel
(se disponíveis na unidade).



Que documentos estão no SEI?

❏ Termo de Autorização de Uso de Espaço Físico

❏ Termo de Vistoria para Uso de Espaço Físico

❏ Termo de Autorização de Uso de Espaço e Imagem

❏ Termo de Autorização de Uso de Espaço Estudantil

❏ Termo de Reconhecimento de Dívida com Parcelamento

❏ Termo de Restituição de Área

Que documentos estão no SEI?

❏ Termo de Autorização de Uso de Espaço Físico

❏ Termo de Vistoria para Uso de Espaço Físico

❏ Termo de Autorização de Uso de Espaço e Imagem

❏ Termo de Autorização de Uso de Espaço Estudantil

❏ Termo de Reconhecimento de Dívida com Parcelamento

❏ Termo de Restituição de Área

Que documentos estão no SEI?

Termo de Autorização de Uso de Espaço Físico
Termo de Vistoria para Uso de Espaço Físico
Termo de Autorização de Uso de Espaço e Imagem
Termo de Autorização de Uso de Espaço Estudantil
Termo de Reconhecimento de Dívida com Parcelamento

E
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Termo de Restituição de Área



Outorgas de uso em processo de 
regularização
Permissões de uso precário e outras autorizações de 

caráter temporário firmadas antes de 2018 estão sendo   

tratadas caso a caso com as respectivas direções de 

Unidades  onde se encontram, para solução definitiva por 

meio de processo licitatório, já em andamento (fase 

interna) em diversas Unidades da UFRJ. 
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Obrigado!

Equipe da Superintendência-Geral de Patrimônio.

Dúvidas poderão ser encaminhadas para:

 ct-ap@pr6.ufrj.br  

ou para:

 cessaodeuso@pr6.ufrj.br  

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