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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança
Gabinete da Superintendência-Geral de Patrimônio

PORTARIA Nº 824, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

  Cria a Câmara Técnica de Administração
Patrimonial (CT-AP).

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo Magnífico
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através da Portaria nº 4.925, de 12 de junho
de 2017, publicada no DOU nº 112, seção 2, fl. 31, em 13 de junho de 2017, e com o objetivo de
aprimorar as atividades relacionadas à administração patrimonial, em apoio institucional às diversas
unidades administrativas da UFRJ, resolve:

Art. 1º Fica criada, no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR6), a Câmara Técnica
de Administração Patrimonial (CT-AP), tendo como objetivo reunir experiências, debater assuntos
relevantes, dirimir dúvidas, esclarecer conceitos, discutir proposições, oferecer sugestões e apresentar
propostas acerca de temas de interesse comum à administração do acervo patrimonial.

Art. 2º Compete à Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP):

I. colaborar na proposição de temas a serem levados às instâncias competentes por criar
diretrizes e orientações para nortear a gestão e o cadastro dos bens móveis e imóveis
utilizados pelos diversos órgãos da UFRJ, e na discussão e  elaboração de normas e
procedimentos, buscando, sempre que possível, a padronização das atividades de gestão do
acervo patrimonial;

II. discutir propostas a fim de contribuir para mapear e descrever os processos relativos à área de
gestão patrimonial de bens móveis e imóveis, incluindo a gestão de outorgas de uso de
imóveis e a utilização de imóveis de terceiros;

III. discutir e propor medidas e ações que visem a acompanhar o processo de planejamento
quando este envolver atividades que se relacionam ao patrimônio móvel e imóvel da UFRJ;

IV. oferecer sugestões e apresentar propostas de políticas de gestão relativas ao cadastro e ao
tombamento de bens móveis, controle, movimentação e desfazimento, em apoio às unidades
da UFRJ;

V. propor modelos de avaliação para o desempenho da área de patrimônio, para posterior
apresentação aos órgãos superiores, e modelos de relatórios de gestão e formas de coleta dos
dados gerenciais; 

VI. debater e levantar temas a serem discutidos, inclusive sobre a necessidade de capacitação da
área; e

VII. esclarecer dúvidas de caráter geral e específico sobre temas afetos.

Art. 3º  A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) contará com a participação de:

I. Superintendente-Geral de Patrimônio e seus Substituto-Eventual e Assessor;
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança
Gabinete da Superintendência-Geral de Patrimônio

PORTARIA Nº 824, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

  Cria a Câmara Técnica de Administração
Patrimonial (CT-AP).

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo Magnífico
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através da Portaria nº 4.925, de 12 de junho
de 2017, publicada no DOU nº 112, seção 2, fl. 31, em 13 de junho de 2017, e com o objetivo de
aprimorar as atividades relacionadas à administração patrimonial, em apoio institucional às diversas
unidades administrativas da UFRJ, resolve:

Art. 1º Fica criada, no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR6), a Câmara Técnica
de Administração Patrimonial (CT-AP), tendo como objetivo reunir experiências, debater assuntos
relevantes, dirimir dúvidas, esclarecer conceitos, discutir proposições, oferecer sugestões e apresentar
propostas acerca de temas de interesse comum à administração do acervo patrimonial.

Art. 2º Compete à Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP):

I. colaborar na proposição de temas a serem levados às instâncias competentes por criar
diretrizes e orientações para nortear a gestão e o cadastro dos bens móveis e imóveis
utilizados pelos diversos órgãos da UFRJ, e na discussão e  elaboração de normas e
procedimentos, buscando, sempre que possível, a padronização das atividades de gestão do
acervo patrimonial;

II. discutir propostas a fim de contribuir para mapear e descrever os processos relativos à área de
gestão patrimonial de bens móveis e imóveis, incluindo a gestão de outorgas de uso de
imóveis e a utilização de imóveis de terceiros;

III. discutir e propor medidas e ações que visem a acompanhar o processo de planejamento
quando este envolver atividades que se relacionam ao patrimônio móvel e imóvel da UFRJ;

IV. oferecer sugestões e apresentar propostas de políticas de gestão relativas ao cadastro e ao
tombamento de bens móveis, controle, movimentação e desfazimento, em apoio às unidades
da UFRJ;

V. propor modelos de avaliação para o desempenho da área de patrimônio, para posterior
apresentação aos órgãos superiores, e modelos de relatórios de gestão e formas de coleta dos
dados gerenciais; 

VI. debater e levantar temas a serem discutidos, inclusive sobre a necessidade de capacitação da
área; e

VII. esclarecer dúvidas de caráter geral e específico sobre temas afetos.

Art. 3º  A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) contará com a participação de:

I. Superintendente-Geral de Patrimônio e seus Substituto-Eventual e Assessor;
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PORTARIA N0 824, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

Cria a Câmara Técnica de Administração
Patrimonial (CT-AP).

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas pelo Magnífico
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através da Portaria n0 4.925, de 12 de junho
de 2017, publicada no DOU no 112, seção 2, fl. 31, em 13 de junho de 2017, e com o objetivo de
aprimorar as atividades relacionadas à administração patrimonial, em apoio institucional às diversas
unidades administrativas da UFRJ, resolve:

Art. 10 Fica criada, no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR6), a Câmara Técnica
de Administração Patrimonial (CT-AP), tendo como objetivo reunir experiências, debater assuntos
relevantes, dirimir dúvidas, esclarecer conceitos, discutir proposições, oferecer sugestões e apresentar
propostas acerca de temas de interesse comum à administração do acervo patrimonial.

Art. 2O Compete à Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP):

I. colaborar na proposição de temas a serem levados às instâncias competentes por criar
diretrizes e orientações para nortear a gestão e o cadastro dos bens móveis e imóveis
utilizados pelos diversos órgãos da UFRJ, e na discussão e elaboração de normas e
procedimentos, buscando, sempre que possível, a padronização das atividades de gestão do
acervo patrimonial;

II. discutir propostas a fim de contribuir para mapear e descrever os processos relativos ã área de
gestão patrimonial de bens móveis e imóveis, incluindo a gestão de outorgas de uso de
imóveis e a utilização de imóveis de terceiros;

III. discutir e propor medidas e ações que visem a acompanhar o processo de planejamento
quando este envolver atividades que se relacionam ao patrimônio móvel e imóvel da UFRJ;

IV. oferecer sugestões e apresentar propostas de políticas de gestão relativas ao cadastro e ao
tombamento de bens móveis, controle, movimentação e desfazimento, em apoio às unidades
da UFRJ;

V. propor modelos de avaliação para o desempenho da área de patrimônio, para posterior
apresentação aos órgãos superiores, e modelos de relatórios de gestão e formas de coleta dos
dados gerenciais;

VI. debater e levantar temas a serem discutidos, inclusive sobre a necessidade de capacitação da
área; e

VII. esclarecer dúvidas de caráter geral e específico sobre temas afetos.

Art. 3° A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) contará com a participação de:

I. Superintendente-Geral de Patrimônio e seus Substituto-Eventual e Assessor;
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II. Diretor(a) da Divisão de Gestão Patrimonial e/ou seu Substituto-Eventual;
III. Diretor(a) da Divisão de Gestão de Cessão de Uso e/ou seu Substituto-Eventual; e
IV. Demais convidados, representando a Administração Central e unidades administrativas da

UFRJ (agentes/representantes de setores de patrimônio, diretores/gerentes administrativos,
diretores de unidades e outros).

Art. 4º A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) está tecnicamente vinculada à
Superintendência-Geral de Patrimônio da PR6, que passa a ter a atribuição de comandar e supervisionar
os trabalhos desenvolvidos no âmbito deste grupo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será autuada ao NUP
SEI 23079.200714/2021-41.

 
 

André Esteves da Silva
Pró-Reitor de Gestão e Governança

Documento assinado eletronicamente por André Esteves da Silva, Pró-Reitor(a) de Gestão e
Governança, em 09/02/2021, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufrj.br/autentica,
informando o código verificador 0784786 e o código CRC 23954E89.

Referência: Processo nº 23079.200714/2021-41 SEI nº 0784786

Rua Aloísio Teixeira, 278 - Prédio 5 - Parque Tecnológico  - Bairro Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ - CEP CEP 21941-850 - Telefone: (21) 3938-0618  - http://www.ufrj.br
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II. Diretor(a) da Divisão de Gestão Patrimonial e/ou seu Substituto-Eventual;
III. Diretor(a) da Divisão de Gestão de Cessão de Uso e/ou seu Substituto-Eventual; e
IV. Demais convidados, representando a Administração Central e unidades administrativas da

UFRJ (agentes/representantes de setores de patrimônio, diretores/gerentes administrativos,
diretores de unidades e outros).

Art. 4º A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) está tecnicamente vinculada à
Superintendência-Geral de Patrimônio da PR6, que passa a ter a atribuição de comandar e supervisionar
os trabalhos desenvolvidos no âmbito deste grupo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será autuada ao NUP
SEI 23079.200714/2021-41.

 
 

André Esteves da Silva
Pró-Reitor de Gestão e Governança

Documento assinado eletronicamente por André Esteves da Silva, Pró-Reitor(a) de Gestão e
Governança, em 09/02/2021, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufrj.br/autentica,
informando o código verificador 0784786 e o código CRC 23954E89.

Referência: Processo nº 23079.200714/2021-41 SEI nº 0784786

Rua Aloísio Teixeira, 278 - Prédio 5 - Parque Tecnológico  - Bairro Cidade Universitária
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sEl/uFRJ - 0784786 - Portaria 18/02/2021 09:23

II. Diretor(a) da Divisão de Gestão Patrimonial e/ou seu Substituto-Eventual;
III. Diretor(a) da Divisão de Gestão de Cessão de Uso e/ou seu Substituto-Eventual; e
IV. Demais convidados, representando a Administração Central e unidades administrativas da

UFRJ (agentes/representantes de setores de patrimônio, diretores/gerentes administrativos,
diretores de unidades e outros).

Art. 40 A Câmara Técnica de Administração Patrimonial (CT-AP) está tecnicamente vinculada à
Superintendência-Geral de Patrimônio da PR6, que passa a ter a atribuição de comandar e supervisionar
os trabalhos desenvolvidos no âmbito deste grupo.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será autuada ao NUP
SEI 23079.200714/2021-41.

André Esteves da Silva

Pró-Reitor de Gestão e Governança
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