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O Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM) tem como função assessorar o Diretor-Geral de 

Logística nos assuntos pertinentes a patrimônio e material, tais como: adquirir, receber, estocar, controlar, 

distribuir, movimentar, reparar, incorporar/desincorporar e monitorar a qualidade dos materiais de 

consumo e permanente adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - PJERJ.

DEPAM - Departamento de Patrimônio e Material

Telefones

DIALM

Sol. Material Permanente: (21) 3133-7417 / 7385

Sol. Material de Consumo: (21) 3133-7415 / 7416

DEPAM
Gabinete: (21) 3133-7409 / 7410

DICOM

Compra de Materiais: (21) 3133-7401 / 7402

DIPAT

Central de Apoio aos Agentes 

Patrimoniais (CAAP): (21) 3133-7500
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DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - DIALM
* Gerencia o atendimento às solicitações de materiais de consumo e permanente (SM); 
* Instrui processos de baixa de material;
* Fornece o mobiliário solicitado, conforme layout elaborado pelo Departamento de Engenharia;
* Recebe, confere, armazena e separa os materiais de consumo e permanente (novos), 
  adquiridos pelo PJERJ; 
* Entrega os materiais às unidades solicitantes, de acordo com o cronograma vigente.

DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL – DIPAT
Coordena o controle da responsabilidade patrimonial, o inventário e o apoio aos 
Agentes Patrimoniais do PJERJ, a incorporação, retirada, redistribuição e desincorporação 
de bens permanentes, a realização de serviços de mudanças de Unidades Organizacionais 
e de remanejamentos internos, a manutenção em bens permanentes distribuídos, o reparo, 
instalação e retirada de persianas e os serviços de confecção de mobiliários específicos, 
em todo o PJERJ. 

* Gerencia estimativas de preços e instrui aquisições diretas (adiantamento, dispensa, 
   inexigibilidade e adesão) e por licitação;
* Define critérios e estabelece o perfil de consumo dos usuários; 
* Gerencia a especificação de materiais estabelece diretrizes e executa testes de controle 
  de qualidade em materiais;
* Pesquisa novas tecnologias e marcas; gerencia a qualidade dos materiais;
* Fiscaliza o cumprimento da assistência técnica dos bens em garantia.

DIVISÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS - DICOM
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