
INSTITUTO FEDERAL DE

educação,CIÊNaA ETECNOLOGIA
SAO PAULO
CampaiRegtitro

COMUNICADO N° 008/2017 - DAA/RGT

Assunto: Procedimentos Patrimoniais Campus Registro

Tendo em vista o aumento significativo de usuários (alunos, servidores, etc) no campus nos
últimos semestres, verifica-se cada vez mais a necessidade de manter o procedimento de
controle e fiscalização do patrimônio do campus eficiente.

Neste contexto, este comunicado tem caráter orientativo, uma vez que já existe normatização e
legislação sobre o assunto, publicizado no site da reitoria no seguinte link:
http;//www.ifsp.edu.br/index,php/arauivos/categorv/29-patrimnio,litml

Todas e quaisquer tipos de movimentação deverão atender aos procedimentos descritos neste
comunicado, no Manual de Procedimentos Patrimoniais do IFSP assim como nas
normatizações e legislação existente sobre o assunto.

Conforme Portaria n° 5.799, de 03.11.2014, que aprova o Manual de Procedimentos
Patrimoniais, destaco o que diz sobre:

Antes de efetuar qualquer movimentação de bem/patrimônio do campus o servidor deve
atender as seguintes orientações:

a) Empréstimos entre setores (Coordenadorias I Diretorias) da instituição devem ser
formalizados pelos setores envolvidos de modo que cada Coordenador, Diretor Adjunto ou
Diretor Geral tenha condições de informar a qualquer tempo a localização do bem. Dessa forma
toda movimentação, ainda que temporária, deverá ser controlada através de Planiliia de
Controle de Empréstimo (anexo VI) emitida em 3 vias e assinadas pelos responsáveis dos
setores remetentes e destinatário e disponibilizada uma via para a Coordenadoria de
Patrimônio.

Os empréstimos entre campi não são reconhecidos, portanto se houver necessidade de se
manter um bem de um determinado campus em outro, mesmo que por tempo determinado, a
carga patrimonial será transferida para o campus que está utilizando o bem.

b) Transferência de responsabilidade patrimonial

Antes de efetuar qualquer movimentação de bem/patrimônio do campus o servidor deve
atender as seguintes orientações:

Conforme Portaria n° 5.799/14 e Comunicado N° 001/2017 CAP-RGT a movimentação de bens
com transferência de responsabilidade são feitas mediante acordo entre as partes envolvidas e
devem ser formalizadas por meio do preenchimento de Termo de Transferência de
Responsabilidade, que deve ser emitido em 3 vias, em caso de transferência entre setores
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