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PORTARIA Nº 5786, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 
da Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Adjunto
ANA MARIA FONTOURA DOS ANJOS Matrícula nº 0361560 do 

nível 2 para o nível 3. Processo nº 23079.048394/2018-14 com efeitos fi nan-
ceiros a partir de 05/10/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 05/10/2018.

PORTARIA Nº 5789, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Promoção de acordo com o artigo 12 da Lei nº 12.772 de 
28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

PAUXY GENTIL NUNES FILHO Matrícula nº 1124242 na Classe de 
Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do nível 1. 
Processo nº 23079.012237/2019-43 com efeitos financeiros a partir de 
24/08/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 24/08/2018.

LUCIANE CLAUDIA BARCELLOS DOS SANTOS SOUZA Matrícula 
nº 1288053 na Classe de Professor Adjunto do nível 4 para a classe de 
Professor Associado do nível 1. Processo nº 23079.062620/2018-61 com efeitos 
fi nanceiros a partir de 01/03/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 01/03/2018.

PORTARIA Nº 5790, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Associado
MARIA ELIZABETH ZUCOLOTTO Matrícula nº 2177613 do nível 2 

para o nível 3. Processo nº 23079.011126/2019-10 com efeitos financeiros 
a partir de 01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 27/02/2016.

PORTARIA Nº 5791, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da 
Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Associado
MARIA ELIZABETH ZUCOLOTTO Matrícula nº 2177613 do nível 3 

para o nível 4. Processo nº 23079.011126/2019-10 com efeitos fi nanceiros a partir 
de 01/03/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 01/03/2018.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA

PORTARIA Nº 5349, DE 6 DE JUNHO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor MARCIA LUCIA AFFONSO, matrícula 
SIAPE nº 01124803, para exercer a função de fi scal do contrato nº 21/2019, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI 
e como substituto eventual o servidor, CRISTIANE HONÓRIO DA SILVA, 
matrícula SIAPE nº2076146.

Art. 2º O fiscal ficará lotado no DIVISÃO DE SERVIÇOS/PR6 e são 
responsáveis pela fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acom-
panhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada 
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

PEDRO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA Matrícula nº 1530152 na 
Classe de Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do 
nível 1. Processo nº 23079.019412/2019-23 com efeitos fi nanceiros a partir de
 31/03/2019 e com efeitos acadêmicos a partir de 31/03/2019.

MARCIA MENDONCA LUCENA Matrícula nº 2193359 na Classe de 
Professor Assistente A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. 
Processo nº 23079.005935/2019-92 com efeitos fi nanceiros a partir de 06/02/2019 
e com efeitos acadêmicos a partir de 06/02/2019.

MARIANA COSTA MONTEIRO DA FONSECA Matrícula nº 2528117 na 
Classe de Professor Adjunto do nível 4 para a classe de Professor Associado do 
nível 1. Processo nº 23079.020022/2019-04 com efeitos fi nanceiros a partir de 
23/05/2019 e com efeitos acadêmicos a partir de 23/05/2019.

ALINE CHACON PEREIRA Matrícula nº 4605431 na Classe de 
Professor Assistente A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. 
Processo nº 23079.059418/2018-52 com efeitos financeiros a partir 
de 25/10/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 25/10/2018.

PORTARIA Nº 5781, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Adjunto
PATRICIA MARCH DE SOUZA Matrícula nº 0361174 do nível 1 para o 

nível 2. Processo nº 23079.006426/2019-87 com efeitos fi nanceiros a partir de 
01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 04/04/2013.

PORTARIA Nº 5782, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da 
Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Adjunto
PATRICIA MARCH DE SOUZA Matrícula nº 0361174 do nível 2 para o 

nível 3. Processo nº 23079.006426/2019-87 com efeitos fi nanceiros a partir de 
01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 04/04/2015.

PORTARIA Nº 5783, DE 17 DE JUNHO DE 2019

 O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições,

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da 
Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Adjunto
PATRICIA MARCH DE SOUZA Matrícula nº 0361174 do nível 3 para o 

nível 4. Processo nº 23079.006426/2019-87 com efeitos fi nanceiros a partir de 
04/04/2017 e com efeitos acadêmicos a partir de 04/04/2017.

PORTARIA Nº 5784, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Promoção de acordo com o artigo 12 da Lei nº 12.772 de 
28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

ANA MARIA FONTOURA DOS ANJOS Matrícula nº 0361560 na 
Classe de Professor Assistente do nível 2 para a classe de Professor Adjunto do 
nível 1. Processo nº 23079.048394/2018-14 com efeitos fi nanceiros a partir de 
01/08/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 05/10/2014.

PORTARIA Nº 5785, DE 17 DE JUNHO DE 2019

O Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Progressão por interstício, de acordo com o artigo 12 da 
Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• Na classe de Professor Adjunto
ANA MARIA FONTOURA DOS ANJOS Matrícula nº 0361560 do nível 1 

para o nível 2. Processo nº 23079.048394/2018-14 com efeitos fi nanceiros a partir 
de 05/10/2016 e com efeitos acadêmicos a partir de 05/10/2016.

Talita
Realce
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Art. 7º Revogada a permissão na forma dos artigos 5º e 6º, a PERMIS-
SIONÁRIA devolverá o espaço físico nas mesmas condições em que o recebeu, 
sob pena de perdas e danos.

Art. 8º Fica determinado na PR6 a adoção do regime de prioridade ao trâmite 
do processo licitatório para a cessão de uso de bem público para a exploração 
econômica de que trata esta Portaria.

Art. 9º A PERMISSIONÁRIA será notifi cada formalmente a respeito da 
presente Portaria.

Art. 10. A edição desta Portaria não implica em perdão ou quitação de 
quaisquer dívidas e/ou obrigações que a PERMISSIONÁRIA eventualmente 
tenha com a UFRJ.

Art. 11. A DIVISÃO DE GESTÃO DE CESSÃO DE USO da UFRJ deverá 
fi scalizar o correto cumprimento da presente Portaria.

Art. 12. Depois de publicada, na forma de lei, a presente Portaria será 
autuada com número único de protocolo próprio, a fi m de que a sua execução 
seja devidamente acompanhada.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 5486, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Permite o uso oneroso do imóvel que especifi ca e dá outras providências.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, 
conferidas especialmente pela Portaria nº 4897, de 9 de junho de 2017, publicada 
no Boletim da UFRJ nº 24, de 15 de junho de 2017, e publicada no DOU, 
seção 02, p. 31, de 12 de junho de 2017;

CONSIDERANDO que a empresa TRAILLER DO BIU, que explora a 
atividade econômica de LANCHONETE, encontra-se em funcionamento no 
Campus da UFRJ, mais precisamente na Rua Bruno Lobo, s/n, Trailer 5, Cidade 
Universitária, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21941-612, sem formalização de contrato, 
fato esse que já se prolonga por algum tempo;

CONSIDERANDO que a Reitoria da UFRJ iniciou ação administrativa com 
vistas a regularizar as ocupações desconfortantes com a lei, visando, sobretudo, 
à formalização de vínculos precários e, posteriormente, a realização de licitação 
para a regularização defi nitiva das ocupações;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da referida empresa ou 
estabelecimento em funcionamento no Campus, sobretudo porque este se encontra 
distante de outros centros empresariais e os seus usuários (servidores, alunos, 
terceirizados, visitantes etc.) precisam ter no local uma empresa que execute 
serviços/vendas de ALIMENTOS;

CONSIDERANDO a impossibilidade de aguardar-se a conclusão do 
processo licitatório para a outorga de cessão de uso onerosa para a exploração 
econômica do espaço, dado que a sua ocupação não pode fi car sem qualquer 
formalização que indique as regras de seu funcionamento;

CONSIDERANDO que a continuidade de exploração do espaço pela referida 
empresa, até a conclusão do processo licitatório, atende ao interesse público, 
uma vez que a execução dos serviços/vendas de ALIMENTOS não pode sofrer 
solução de continuidade;

RESOLVE: 
Art. 1º Fica permitido o USO ONEROSO e PRECÁRIO pela empresa 

SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.119.698/0001-48, devidamente representada por seu sócio gerente, senhor 
Severino Antonio da Silva Filho, portador da cédula de identidade RG de 
nº 01.823.065-6 e inscrito no CPF sob o nº 218.037.067-91, doravante denominada 
PERMISSIONÁRIA do espaço físico de 10,40 m² localizado no entorno do 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF, no Campus da UFRJ na 
Cidade Universitária.

Art. 2º Pelo uso do espaço físico, a PERMISSIONÁRIA pagará mensal-
mente à UFRJ, até o décimo dia do mês subsequente, a quantia de R$ 209,56 
(duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), por meio de Guia de 
Recolhimento da União – GRU.

§ 1º O valor de que trata o caput foi fixado a partir de valores pagos 
atualmente pelo permissionário ou por outros estabelecimentos que exploram 
atividades similares no mesmo local, ENQUANTO A UFRJ PROVIDENCIA 
A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, por profissional habilitado, tomando-se 
por base o tamanho da área, o objeto explorado e os valores de mercado, 
processo este em andamento.

§ 2º O valor de que trata o caput poderá ser corrigido, alterado ou revisado a 
qualquer momento, a fi m de adequá-lo às novas bases de mercado.

Art. 3º Além do pagamento pelo uso do espaço, a PERMISSIONÁRIA 
também pagará, a título de ressarcimento, a taxa de 10% sobre o valor constante 
no Art. 2º referente ao custeio das despesas incorridas para conservação e 
manutenção do Campus da Cidade Universitária.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 5485, DE 10 DE JUNHO DE 2019

Permite o uso oneroso do imóvel que especifi ca e dá outras providências.

O Pró-Reitor de Gestão e Governança da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, 
conferidas especialmente pela Portaria nº 4897, de 9 de junho de 2017, publicada 
no Boletim da UFRJ nº 24, de 15 de junho de 2017, e publicada no DOU, 
seção 02, p. 31, de 12 de junho de 2017;

CONSIDERANDO que a empresa TRAILLER DA LENA, que explora a 
atividade econômica de LANCHONETE, encontra-se em funcionamento no 
Campus da UFRJ, mais precisamente na Rua Bruno Lobo, s/n, Trailer 1, Cidade 
Universitária, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21941-612, sem formalização de contrato, 
fato esse que já se prolonga por algum tempo;

CONSIDERANDO que a Reitoria da UFRJ iniciou ação administrativa com 
vistas a regularizar as ocupações desconfortantes com a lei, visando, sobretudo, 
à formalização de vínculos precários e, posteriormente, a realização de licitação 
para a regularização defi nitiva das ocupações;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da referida empresa 
ou estabelecimento em funcionamento no Campus, sobretudo porque este se 
encontra distante de outros centros empresariais e os seus usuários (servidores, 
alunos, terceirizados, visitantes etc.) precisam ter no local uma empresa que 
execute serviços/vendas de ALIMENTOS;

CONSIDERANDO a impossibilidade de aguardar-se a conclusão do 
processo licitatório para a outorga de cessão de uso onerosa para a exploração 
econômica do espaço, dado que a sua ocupação não pode fi car sem qualquer 
formalização que indique as regras de seu funcionamento;

CONSIDERANDO que a continuidade de exploração do espaço pela 
referida empresa, até a conclusão do processo licitatório, atende ao interesse 
público, uma vez que a execução dos serviços/vendas de ALIMENTOS não pode 
sofrer solução de continuidade;

RESOLVE: 
Art. 1º Fica permitido o USO ONEROSO e PRECÁRIO pela senhora 

CAROLINE GIRONDI DO AMARAL, portadora da cédula de identidade 
RG de nº 20.666.394-0 e inscrita no CPF sob o nº 108.040.797-90, doravante 
denominada PERMISSIONÁRIA do espaço físico de 18,20 m² localizado no 
entorno do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF, 
no Campus da UFRJ na Cidade Universitária.

Art. 2º Pelo uso do espaço físico, a PERMISSIONÁRIA pagará 
mensalmente à UFRJ, até o décimo dia do mês subsequente, a quantia de R$ 366,73 
(trezentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), por meio de Guia de 
Recolhimento da União – GRU.

§ 1º O valor de que trata o caput foi fixado a partir de valores pagos 
atualmente pelo permissionário ou por outros estabelecimentos que exploram 
atividades similares no mesmo local, ENQUANTO A UFRJ PROVIDENCIA 
A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, por profissional habilitado, tomando-se 
por base o tamanho da área, o objeto explorado e os valores de mercado, 
processo este em andamento.

§ 2º O valor de que trata o caput poderá ser corrigido, alterado ou revisado a 
qualquer momento, a fi m de adequá-lo às novas bases de mercado.

Art. 3º Além do pagamento pelo uso do espaço, a PERMISSIONÁRIA 
também pagará, a título de ressarcimento, a taxa de 10% sobre o valor constante 
no Art. 2º referente ao custeio das despesas incorridas para conservação e 
manutenção do Campus da Cidade Universitária.

Parágrafo único. O valor de que trata o caput será recolhido por meio 
de GRU e poderá ser corrigido, alterado ou revisado a qualquer momento.

Art. 4º O funcionamento da PERMISSIONÁRIA fica condicionado à 
existência das autorizações e licenças pertinentes, a serem providenciadas junto 
aos órgãos competentes, conforme a sua atividade econômica.

Art. 5º A permissão de uso veiculada nessa Portaria é a título precário, 
podendo, assim, ser revogada a qualquer momento, inclusive antes de concluído o 
processo licitatório para a outorga da cessão de uso do referido espaço físico.

Art. 6º A inadimplência da PERMISSIONÁRIA quanto aos pagamentos 
e obrigações referidos nos artigos 2º, 3º e 4º autoriza a UFRJ a revogar a permissão 
e iniciar imediatamente o procedimento de reintegração de posse.

Talita
Realce


