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Ofício n.º 0018/DGP/PROAD/2020                Florianópolis, 29 de janeiro de 2020. 

 

À Comunidade Universitária 
 

Assunto: Novas orientações para recolhimento de bens móveis 
 

 

1. A fim de aprimorar suas atividades e cumprir as recomendações dos órgãos externos de 

fiscalização e controle, o Departamento de Gestão Patrimonial vem readequando os procedimentos 

para recolhimento de bens ociosos e inservíveis nos diversos setores da UFSC. 
 

2. Salientamos que serão recolhidos somente bens de propriedade da UFSC, ou seja, os bens 

adquiridos com recursos da própria Universidade, ou doados, devidamente cadastrados no Sistema 

de Informações Patrimoniais – SIP.     
 

3. Informamos que o DGP não recolherá mais bens de terceiros, que são adquiridos com 

recursos destinados a projetos (ensino, pesquisa, extensão). Em geral, esses bens são incorporados 

ao patrimônio como bens de terceiros, mas pertencem ao órgão financiador. Ou é comum haver 

bens em que conste somente a etiqueta de fundações, e essa identificação não estará cadastrada no 

Sistema de Informações Patrimoniais, impossibilitando qualquer movimentação desses materiais. 

Para consultar se o material está cadastrado no SIP como Bens de Terceiros, vide Anexo. 
 

4. Alertamos, ainda, ao fato de que estão sob a guarda da Universidade diversos bens sem 

tombamento, oriundos de projetos, doados por outras instituições, emprestados por pessoas físicas 

ou instalados durante obras prediais, mas não devidamente incorporados ao patrimônio. Esses bens 

devem ser regularizados o quanto antes, a fim de evitarmos questionamentos e responsabilizações 

de servidores por parte dos órgãos de controle. 
 

5. As orientações e o Formulário para Solicitação de Recolhimento de bens próprios estão 

disponíveis na página do DGP – www.dgp.proad.ufsc.br, no menu Serviços, item Recolhimento 

de Bens. 
 

6. Por fim, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários 

pelo e-mail recolhimento.dgp@contato.ufsc.br.  
 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

Hudson Queiroz 

Diretor 

Departamento de Gestão Patrimonial 

 
 

http://www.dgp.proad.ufsc.br/


ANEXO – CONSULTA A BENS DE TERCEIROS 

 
1.  Para verificar se o material se trata de “Bens de Terceiros”, realizar o login no SPA, selecionar 

no Menu “Módulo do Sistema” a opção “Patrimônio – Bens Móveis”. Clicar no item “Consultas 

e Relatórios” e escolher “Analítico de Materiais”: 

 

 

2. Em “Parâmetros de Consulta” , selecionar a opção de tombamento correta e digitar o código 

do material, após clicar em “Consultar”: 

 

 
 

 

 

 

 



3. Observar que no resultado da consulta vai aparecer um “Nº controle” para o bem,  clicar no 

botão “Analítico” para gerar o relatório: 
 

 
 
 

4. No “Relatório Analítico de Materiais” gerado, verificar as informações que constam no campo 

“Identificação” e “Dados da Incorporação”: 
 

 

 

 

Quando o material se trata de “Bens de Terceiros”, recebe no campo “Identificação” o registo de 

um “Nº de Controle”, e a descrição do tipo de bem constará no item “Incorporado” do campo 

“Dados da Incorporação”. 

 



5. Caso o material seja um “Bem Próprio”, no resultado da consulta vai aparecer um número de 

“Patrimônio”, conforme exemplo na tela baixo: 

 

6. E no “Relatório Analítico de Materiais” gerado, no campo “Identificação” o bem próprio 

recebe o registo de um número de “Patrimônio”, e a descrição do tipo de bem constará no item 

“Incorporado” do campo “Dados da Incorporação”. 


