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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Reitoria 

Pró-Reitoria Administrativa 
Coordenação de Material e Patrimônio

 
Memorando nº 78/2018/CMP/PRA/REITORIA
Ao(À) UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UFPEL
Assunto:

  
 
Prezados,
 
 O Núcleo de Patrimônio informa que a Unidade de Recolhimento e Desfazimento de Bens

(URDB), com intuito de organizar o espaço para disponibilizar a visitação, estará recebendo solicitações
para recolhimento de materiais inservíveis até o dia 11 janeiro de 2019. 

Assim, todas as Unidades que têm interesse em descartar material permanente devem
iniciar processo no SEI (tipo de processo: Patrimônio: transferência de bens). As informações detalhadas
de como instruir o processo estão disponíveis no documento "POP 09.2 Transferência de Bens das
Unidades Acadêmicas/ Administrativas para a URDB", no link:
https://wp.ufpel.edu.br/sei/files/2018/09/09_Manual-SEI_PRA-TM-Unidades-para-URDB_rev03.pdf

 Informações importantes:
i. Aquelas Unidades que já fizeram solicitação de envio no SEI não precisam se manifestar

novamente, os recolhimentos já estão sendo providenciados;
ii. É necessário a abertura de um processo no SEI para cada documento de transferência a

URDB, solicitamos que não  seja anexado outros documentos e nem reaberto processo já concluído no
Núcleo de Patrimônio;

iii. O transporte para envio dos bens será providenciado pelo NUPAT;
iv. Materiais de consumo NÃO serão recebidos na URDB;
v. No caso de envio de bens permanentes com repartições para guarda de documentos

(armários, gaveteiros, mesas com gavetas...) solicitamos que sejam esvaziados antes do envio à URDB;
vi. É de extrema importância que, ao preencher o formulário de Solicitação de

Transferência no SEI, sejam informados os dados para contato do responsável na Unidade (para o
agendamento do recolhimento dos bens), com indicação de telefone e e-mail;

v. Solicitações de recolhimentos recebidas após dia 11 janeiro não serão atendidas.
 
Estamos à disposição para eventuais dúvidas pelos meios de contato abaixo:
- Núcleo de Patrimônio / Coordenação de Material e Patrimônio
*telefones: (53) 3284.3926 ou 3284.3933
*e-mail: cmp@ufpel.edu.br ou patrimonio@ufpel.edu.br
*orientações na página da internet:

https://wp.ufpel.edu.br/nupat/orientacoes/orientacoespara-movimentacoes-de-bens-permanentes/

https://wp.ufpel.edu.br/sei/files/2018/09/09_Manual-SEI_PRA-TM-Unidades-para-URDB_rev03.pdf
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*presencial: no Campus Anglo, Rua Gomes Carneiro, nº 01, bloco A, sala 306
 
 
Atenciosamente,
 

 
Eliára Santos da Silva

Coordenadora de Material e Patrimônio
CMP/PRA

 
 

Márcia Correa Larrossa
Chefe do Núcleo de Patrimônio

NUPAT/CMP/PRA

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ELIARA SANTOS DA SILVA, Coordenadora, Coordenação
de Material e Patrimônio, em 21/12/2018, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA CORREA LARROSSA, Chefe, Núcleo de
Patrimônio, em 21/12/2018, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0399088 e
o código CRC 6D885EDF.
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