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PLADIS 

DISCIPLINA: ELETIVA (Gestão do patrimônio imobiliário da União jurisdicionado ao Exército Brasileiro) Cg H Total: 30 

 

FASE CURSO MÓDULO 

EAD - PRESENCIAL COMUM - 

 

COMPETÊNCIA PRINCIPAL: 

- Comandar, chefiar ou dirigir OM valor U, promovendo a Gestão do patrimônio imobiliário da União no âmbito do Exército Brasileiro, atuando em 
harmonia com as normas em vigor e realizando boas práticas de conservação e preservação do patrimônio;  
- Executar atividades de assessoramento de Patrimônio como membro de EM até o nível G Cmdo, para os cargos não privativos de oficiais do 
QEMA. 

 

UD I: Gestão Patrimonial Imobiliária Cg H: 30 
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM / EIXO TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N 

 
 
 

a.  Assuntos jurídicos.  
 
 
 

30 - 

- Compreender as peculiaridades da cessão de uso para atividade de apoio com a FHE. 

Conhecer os procedimentos jurídicos com relação aos Clubes, aos Círculos Militares e às 

Áreas de Lazer.  Conhecer as formas de controle jurídicos nos processos de 

arrendamento, cessão de uso e CDRUR.  Conhecer os procedimentos jurídicos em caso 

de invasão de imóvel jurisdicionado ao EB; (CONCEITUAL)    

- Compreender a responsabilidade do Comando do Exército na gestão do patrimônio 

imobiliário jurisdicionado ao Comando do Exército. Conhecer a responsabilidade do DEC 

na gestão do patrimônio imobiliário jurisdicionado ao Comando do Exército. Conhecer a 

responsabilidade do DPIMA a gestão do patrimônio imobiliário jurisdicionado ao 

Comando do Exército. Conhecer a responsabilidade dos (as) Gpt E/RM na gestão do 

patrimônio imobiliário jurisdicionado ao Comando do Exército. Conhecer a 

responsabilidade das OM na gestão do patrimônio imobiliário jurisdicionado ao Comando 

do Exército; (CONCEITUAL) 

- Identificar os tipos de cessão de uso do patrimônio imobiliário em finalidade 

 
 

b. Variação patrimonial dos bens imóveis 
da união jurisdicionados ao comando 
do exército. 
 
 
 
 
 

c. Utilização do patrimônio em finalidade 
complementar. 
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d. Avaliação de imóveis da União 
jurisdicionados ao Exército Brasileiro. 
 
 

complementar. Elaborar os processos de utilização sob o regime de: 1) Cessão de Uso 

para Atividade de Apoio; 2) Permissão de Uso; 3) Locação; 4) Arrendamento; e 5) 

Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel (CDRUR); (FACTUAL) 

- Identificar as normas internas do Exército relativas ao cadastramento e arquivamento 

de documentação relativo ao patrimônio imobiliário da União jurisdicionado ao Comando 

do Exército. Aplicar as normas internas do Exército relativas ao cercamento das áreas 

patrimoniais jurisdicionadas ao EB. Aplicar as normas internas do Exército relativas à 

patrulha patrimonial das áreas patrimoniais jurisdicionadas ao EB. Aplicar as Normas 

relativas à PNR; (FACTUAL) 

- Examinar casos práticos de cadastramento de imóveis e arquivamento de 

documentação dominial no âmbito do EB. (CONCEITUAL) 

- EIXO TRANSVERSAL – DEDICAÇÃO, COOPERAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

e. Cadastramento de imóveis e 
arquivamento de documentação dominial. 

f. Cessão de uso de imóveis da União 
jurisdicionados ao Exército Brasileiro 
SIGPIMA 

 
 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

1. Procedimentos Didáticos 

a. Será utilizado PCI da DPIMA na EsAO para alcançar o objetivo proposto; 

b. Deverão ser utilizadas as seguintes técnicas de ensino: palestra (P), estudo individual (EI), discussão dirigida (DD), estudo preliminar (EP), 

pesquisa em grupo (PG), e tempestade de idéias; 

c. Deverão ser utilizados os seguintes meios auxiliares: textos impressos e digitais, projetor multimídia, e quadro branco; 

d. As instruções deverão ser a cargo Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA). 

e. Será realizada uma fase EAD de 45 horas/aula por meio do SIGPIMA. 

2. Indicações Básicas de Segurança na Instrução 

- Não há. 
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