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Nº 239 - Servidor(a): VANESSA SOUZA GALVAO
Mat. SIAPE: 3252543
Cargo: Assistente em Administração
Nível de Classificação: D
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01
Código da vaga: 964155
Do: Instituto Federal Baiano
Para: Universidade Federal da Bahia
Contrapartida
Servidor(a): LETICIA PINTO FERRAZ DE FARIA
Mat. SIAPE: 1031962
Cargo: Assistente em Administração
Nível de Classificação: D
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01
Código da vaga: 220067
Da: Universidade Federal da Bahia
Para: Instituto Federal Baiano
Processo: 23327.250493/2022-63

Nº 240 - Servidor(a): JOSE ALLAN KARDEC GONCALVES
Mat. SIAPE: 3065076
Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação
Nível de Classificação: D
Nível de Capacitação: III
Padrão de Vencimento: 03
Código da vaga: 904254
Da: Universidade Federal de Catalão
Para: Universidade Federal de Goiás
Contrapartida
Servidor(a): NAYARA DE SOUZA SILVA
Mat. SIAPE: 3247656
Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação
Nível de Classificação: D
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01
Código da vaga: 904340
Da: Universidade Federal de Goiás
Para: Universidade Federal de Catalão
Processo: 23089.007988/2021-43

Nº 241 - Servidor(a): ANA TERESA GOTARDO
Mat. SIAPE: 1848013
Cargo: Relações Públicas
Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: IV
Padrão de Vencimento: 08
Código da vaga: 302677
Da: Universidade Federal Fluminense
Para: Universidade Federal de São Paulo
Contrapartida
Servidor(a): cargo vago
Cargo: Administrador
Código da vaga: 0975162
Da: Universidade Federal de São Paulo
Para: Universidade Federal Fluminense
Processo: 23089.007988/2021-43

Nº 242 - Servidor(a): ANDREAS NASCIMENTO
Mat. SIAPE: 2328510
Cargo: Professor do Magistério Superior, Classe 6, Nível 602
Código da vaga: 228505
Da: Universidade Federal do Espírito Santo
Para: Universidade Federal de Itajubá
Contrapartida
Servidor(a): cargo vago
Cargo: Professor do Magistério Superior
Código da vaga: 0933130
Da: Universidade Federal de Itajubá
Para: Universidade Federal do Espírito Santo
Processo: 23068.082466/2021-79

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA

PORTARIA Nº 291, DE 31 DE MARÇO DE 2022

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO
SUCKOW DA FONSECA, nomeado pela Portaria MEC nº 165, de 24/03/2021, publicada no
DOU de 25/03/2021, tendo em vista a subdelegação de competência prevista na Portaria
MEC nº 1.373, de 18/07/2019, no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Autorizar o afastamento do País de FLAVIA PINHEIRO MEIRELES,
ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, mat. SIAPE nº
1196179, no período de 27/04/2022 a 07/05/2022, para ministrar oficina no INSTITUT FÜR
PHILOSOPHIE UND KUNSTWISSENSCHAFT, da Leuphana Universität, em Luneburg,
Alemanha, e de 08/05/2022 a 01/06/2022, para atuar como pesquisadora visitante no
Center for Transforming Sexuality and Gender (CTSG) da University of Brighton, no Reino
Unido, com ônus limitado para o CEFET/RJ, conforme consta no Processo
23063.000574/2022-62.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO SALDANHA MOTTA

PORTARIA CEFET-RJ Nº 294, DE 1 DE ABRIL DE 2022

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO
SUCKOW DA FONSECA, nomeado pela Portaria MEC nº 165, de 24/03/2021, publicada no
DOU de 25/03/2021, tendo em vista a subdelegação de competência prevista na Portaria
MEC nº 1.373, de 18/07/2019, no uso das suas atribuições legais, resolve: 

Art. 1º - Autorizar o afastamento do país de VINICIUS MATTOS VON
DOELLINGER, ocupante do cargo de Administrador, mat. SIAPE nº 2177787, no período de
06/04/2022 a 12/04/2022, para participar da Brazil Conference 2022, que corresponde à
premiação da equipe de alunos do CEFET/RJ vencedora, sob sua orientação, do Desafio
Tack Brasil 2021, em Boston, nos Estados Unidos, com ônus limitado para o CEFE T / R J,
conforme consta no Processo 23063.000588/2022-86

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO SALDANHA MOTTA

COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS ENGENHO NOVO II
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 13, DE 29 DE MARÇO DE 2022

Considerando o atendimento às disposições previstas pela Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, pelos Decretos nº 9.373, de 11 de maio 2018, nº 9.764, de 11
de abril de 2019, nº 13.314, de 6 de abril de 2020 e nº 13.340, de 6 de maio de 2020, na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 11, de 29 de novembro de 2018, na Instrução
Normativa SEGES/ME nº 6, de 12 de agosto de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores JÉSSICA ALVIM GRANGEIRO, matrícula SIAPE nº
3168532, CLEYTON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES, matrícula SIAPE nº 3161229 e FRANC I S CO
BRUNO SANTANA DA SILVA, matrícula SIAPE nº 3161414, para, sob a presidência da
primeira, comporem a Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de Bens do
Campus Engenho Novo II.

§ 1º A Presidente da Comissão será substituído em suas ausências, afastamento
ou impedimentos pelo servidor FRANCISCO BRUNO SANTANA DA SILVA.

§ 2º A Comissão terá validadas as suas decisões que obtiverem maioria
simples.

§ 3º As reuniões da Comissão deverão ser previamente convocadas, inclusive
com indicação de pauta, tendo, ao final, seus registros efetuados em ata.

§ 4º As atividades da Comissão poderão ser ordenadas em grupos de trabalho
para tarefas específicas, ou por todos os seus membros para tarefas que exijam esforço
concentrado.

Art. 2º Compete à Comissão Permanente de Desfazimento de Bens:
I- Realizar os procedimentos necessários para o desfazimento de bens (valores

materiais que podem ser objeto de uma relação jurídica) considerados inservíveis,
incluindo os resíduos economicamente aproveitáveis;

II- Receber e/ou enviar documentação relativa ao material disponível para
desfazimento, verificando sua existência física e estado de conservação;

III- Avaliar o material com base no valor de mercado, ou solicitar que esta
avaliação seja elaborada por servidor especialmente convocado para esse fim;

IV- Proceder à classificação dos bens destinados ao desfazimento (bom, ocioso,
recuperável, antieconômico e irrecuperável); V - Agrupar os materiais em lotes, no caso de
leilão;

VI- Instruir todo processo de desfazimento com todas as peças que esclareçam
os procedimentos adotados, objetivando a alienação, cessão ou outra forma de
desfazimento dos materiais inservíveis, mediante autorização da autoridade competente;

VII- Abertura do processo de desfazimento no SUAP;
VIII- Formular consultas ao contador do Campus ou à área de tecnologia da

informação a respeito de matérias específicas dos processos de desfazimento.
Art. 3º O procedimento para o desfazimento de bens deverá ser efetuado

mediante formulação em processo administrativo regular, onde constarão todas as fases
do procedimento.

Parágrafo único. Os processos deverão ser instruídos com os documentos do rol
a seguir em conformidade com as peculiaridades de cada modalidade elencadas no Art. 4.º
desta Portaria, além daqueles que a Comissão julgar necessários:

a)Cópia do Ato de designação da Comissão de Desfazimento de Bens;
b)Relação de Bens para Doação correspondente à natureza do material, com a

descrição do material/bem, modelo, número de patrimônio, valor de aquisição, valor de
mercado, fotografia com o tombo em destaque, situação do bem e destinação proposta,
bem como constará neste o parecer e justificativa da Comissão, embasada na lei e nas
normas complementares;

c)Autorização do Diretor Geral para a efetivação do Desfazimento;
d)Termo de vistoria, termo de doação, cessão, venda ou permuta, termo de

inutilização e outros documentos, conforme o caso, previamente analisados e aprovados
pela Procuradoria Jurídica ou pelo Diretor Geral;

e)Ofício dos responsáveis pela carga do(s) bem(ns) solicitando o desfazimento
ou o formulário específico da unidade informal de patrimônio do Campus ou da Seção de
Almoxarifado e Patrimônio da Reitoria;

f)Cópia das legislações pertinentes ao desfazimento na Administração Pública
federal;

g)Listagem inicial com a relação dos bens avaliados pela Comissão para o
devido desfazimento;

h)Atas de reuniões (planejamento, reavaliação, encerramento, etc.);
i)Orçamentos das reavaliações;
j)Telas impressas do comunica no Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal - SIAFI, informando sobre a disponibilização dos bens;
k)Recorte ou a página do jornal com o(s) Edital(is) - jornais de circulação

nacional (deverá aparecer o nome do jornal e a data da publicação), se for o caso;
l)Ofícios da Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de Bens para a

Seção de Almoxarifado e Patrimônio para a devolução de plaquetas de patrimônio, se for
o caso;

m)Ofícios de envio/recebimento de órgãos públicos e entidades;
n)Documentos, Notas Fiscais e/ou formulários que registrem a entrega ou

devolução do(s) bem(ns) ao Campus Engenho Novo II ou ao outro órgão ou entidade (com
aceite e carimbo da organização e da pessoa responsável pelo departamento ou órgão);

o)Ofícios internos;
p)Documentação específica do processo licitatório, no caso de leilão, e listagem

de sobra no caso dos inservíveis (peças e partes);
q)Relatório de destruição de bens inservíveis;
r)Termo de encerramento;
s)Comunicados para as partes envolvidas informando da finalização do processo

de desfazimento.
Art. 4º As modalidades de desfazimento são as constantes no Decreto 9.373 de

11 de maio 2018, observado o disposto na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
I Transferência;
II Cessão;
III Alienação;
IV Doação.
Art. 5º Caso a Comissão Permanente de Desfazimento de Bens opte pelo leilão

dos bens, depois de atendido o artigo 2º desta Portaria, o processo será remetido à área
responsável pela licitação no Campus, que procederá na forma da legislação pertinente.

Parágrafo único. Concluído o Leilão, os autos deverão ser devolvidos à
Comissão Permanente de Desfazimento de Bens com todos os documentos comprobatórios
do certame.

Art. 6º Quando solicitada, a Comissão poderá proceder à avaliação prévia do
grau de servilidade do bem, para efeito da indicação ou não de sua manutenção,
dispensada a instrução processual específica.

Art. 7º As unidades informais de Almoxarifado e Patrimônio do Campus
poderão enviar sempre que houver uma quantidade de bens suficientes e que justifiquem
o desfazimento, à Comissão Permanente de Desfazimento de Bens a relação dos materiais
considerados como próprios para o desfazimento, dentre aqueles em uso e os existentes
em depósitos.

Parágrafo único. Sendo possível, visando à otimização dos processos, alinhar o
desfazimento após os trabalhos da comissão de inventário anual.

Art. 8º A publicação dos editais e extratos de contratos relativos ao
desfazimento de bens, quando for o caso, deverá ser providenciada pela Comissão de
Desfazimento.

Parágrafo único. Observar sempre o custo do processo de desfazimento em
função do valor total dos bens ou o bem (já reavaliados) que são objetos do desfazimento
para que não haja um custo maior que o montante a ser recuperado, evitando-se assim
prejuízos ao erário público. Considerar como custos o total de horas/homens trabalhadas,
materiais utilizados, publicações em jornais, e outros que porventura forem estimados.
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