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APRESENTAÇÃO 

O presente GUIA DE PROCEDIMENTOS PARA O DESFAZIMENTO DE 

MATERIAIS PERMANENTES foi desenvolvido pela equipe da SECRETARIA DE 

PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEPAT/DISERV/PROADI com a finalidade de 

prestar orientações as Comissões de Desfazimento de Bens Inservíveis da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de como acessar o Sistema de 

Patrimônio, confeccionar o Termo de Transferência para Baixa e consultar informações 

dos bens. 

As informações aqui contidas representam uma síntese do Decreto nº 9.373, de 11 

de maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a 

disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Do mesmo modo, visando garantir o ordenamento legal, bem como a segurança e 

integridade da Comunidade Universitária, são fontes informativas deste guia o seguinte 

conjunto de Leis e Instruções Normativas: 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos; 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências; 

Lei nº 10.308, de 20 de novembro de 2001: Dispõe sobre a seleção de locais, a 

construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 

responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá 

outras providências; e 

Instrução de Serviço Conjunta nº 001/1992 - PROPLAN/PRAD, de 29 de abril de 

1992: Auxilia a Comunidade Universitária na operacionalização do Sistema de 

Patrimônio, estabelecendo a sistemática para processamento das atividades referentes ao 

cadastro, marcação, movimentação e controle físico dos bens móveis e semoventes da 

UFMS. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9373.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10308.htm#:~:text=L10308&text=LEI%20No%2010.308%2C%20DE%2020%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202001.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20sele%C3%A7%C3%A3o%20de,radioativos%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://proadi.ufms.br/en/manual-de-procedimentos-is-n00192-proplanprad/


 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................... 1 

SUMÁRIO ..................................................................................................................................................... 2 

ABERTURA DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO ........................................................................................... 3 

PROCESSO DE BAIXA ORDINÁRIO ........................................................................................................... 3 

PROCESSO DE BAIXA EXTRAORDINÁRIO ................................................................................................ 3 

ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO ............................................................ 3 

CONCEITOS IMPORTANTES.......................................................................................................................... 4 

COMISSÕES DE DESFAZIMENTO ............................................................................................................. 4 

SEPARAR .............................................................................................................................................. 4 

AVALIAR............................................................................................................................................... 4 

CLASSIFICAR ........................................................................................................................................ 5 

FOTOGRAFAR ...................................................................................................................................... 7 

DESFAZIMENTO ....................................................................................................................................... 7 

BENS INSERVÍVEIS ................................................................................................................................... 8 

A) OCIOSO ....................................................................................................................................... 8 

B) ANTIECONÔMICO ....................................................................................................................... 8 

C) IRRECUPERÁVEL ......................................................................................................................... 8 

BEM RECUPERÁVEL ................................................................................................................................. 8 

SISTEMA DE PATRIMÔNIO ...................................................................................................................... 8 

PASSAPORTE E SENHA ............................................................................................................................. 9 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA CONDIÇÃO DOS BENS PARA DESFAZIMENTO ........................................ 9 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA .............................................................................................. 9 

CESSÃO DE USO ..................................................................................................................................... 10 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO .................................................................................................................. 10 

DATA DE INCORPORAÇÃO ..................................................................................................................... 10 

VIDA ÚTIL DO BEM ................................................................................................................................ 10 

ORIENTAÇÕES PARA O USO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..................................................................... 11 

COMO ACESSAR O SISTEMA DE PATRIMÔNIO ..................................................................................... 11 

COMO CONFECCIONAR OS TERMOS DE TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA .............................................. 11 

COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DOS BENS .................................................................................... 17 

INFORMAÇÕES DE CONTATO .................................................................................................................... 20 

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: ............................................................................................................. 20 

EQUIPE ................................................................................................................................................... 20 

CONTATOS ............................................................................................................................................. 21 

 



3 | P á g i n a  
 

ABERTURA DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO 

Os processos de desfazimento poderão ser iniciados de oficio pelo chefe da 

DIRETORIA DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA - DISERV/PROADI ou de forma 

extraordinária pelo detentor de carga patrimonial. 

Em ambos os casos o recolhimento/entrega dos bens inservíveis estará sujeito a 

autorização do chefe da DIRETORIA DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA - 

DISERV/PROADI, o qual fixará as datas e procedimentos a serem cumpridos, conforme 

preconiza a Instrução de Serviço Conjunta nº 001/1992-PROPLAN/PRAD, de 29 de abril 

de 1992. 

PROCESSO DE BAIXA ORDINÁRIO 

Os Processos de baixa ordinários serão precedido por comunicação oficial 

emitida pelo chefe da DISERV/PROADI, por meio de Oficio Circular, o qual 

estabelecerá as datas e os procedimentos a serem executados. 

PROCESSO DE BAIXA EXTRAORDINÁRIO 

Os processos de baixa extraordinários poderão ser iniciados a qualquer tempo pelo 

detentor de carga patrimonial ou sua chefia imediata. 

Para o cumprimento deste fim, o detentor de carga patrimonial ou chefia imediata 

deverá promover a constituição de uma Comissão de Desfazimento com no mínimo três 

membros (servidores efetivos) os quais deverão desempenhar as atividades preparatórias 

para a baixa patrimonial, tais como separar, avaliar, classificar e fotografar os materiais 

inservíveis, produzir o Relatório Conclusivo da Condição dos Bens para Desfazimento e 

a confecção do(s) Termo(s) de Transferência para Baixa (após a liberação desta 

funcionalidade no Sistema de Patrimônio). 

Poderão ser instruídas Comissões de Desfazimento compostas por diferentes 

unidades administrativas, desde que estas estejam vinculadas a um superior hierárquico 

comum e este as indicar em Portaria.  

ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO 

Para o envio dos Processos de Desfazimento deverá ser iniciado um novo processo 

no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), classificado com o Tipo de Processo 

“Patrimônio – Normas, Regulamentos, Diretrizes, Procedimentos, Estudos e/ou Decisões 

de Caráter Geral” e encaminhado para a SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E 
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ALMOXARIFADO - SEPAT/DISERV/PROADI (interessado), contendo 

obrigatoriamente: 

 A Portaria a qual designa a Comissão de Desfazimento; e 

 O Relatório Conclusivo da Condição dos Bens para Desfazimento como um 

Documento do tipo “RELATÓRIO CONCLUSIVO CONDIÇÃO BENS P/ 

DESFAZIMENTO”. 

Somente após a autorização emitida pela SEPAT/DISERV/PROADI os Termos 

de Transferência para Baixa deverão ser confeccionados e encaminhados pelo mesmo 

processo descrito no parágrafo anterior. 

CONCEITOS IMPORTANTES 

COMISSÕES DE DESFAZIMENTO 

As Comissões de Desfazimento devem ser constituídas pelo detentor de carga 

patrimonial com no mínimo três membros (servidores efetivos) os quais terão a 

responsabilidade de separar, avaliar, classificar e fotografar os materiais inservíveis na 

condição de ocioso, antieconômico ou irrecuperável, conforme o que preconiza o Decreto 

nº 9.373, de 11 de maio de 2018. 

Após os procedimentos de separação, avaliação, classificação e fotografar os 

materiais, os membros da comissão de desfazimento deverão produzir o Relatório 

Conclusivo da Condição dos Bens Para Desfazimento e a confecção do(s) Termo(s) de 

Transferência para Baixa (após a liberação desta funcionalidade no Sistema de 

Patrimônio). 

SEPARAR 

Relativo ao conjunto de ações necessárias para garantir separação física e 

acondicionamento adequado dos bens até o seu recolhimento. 

AVALIAR 

Referente ao conjunto de ações necessárias para se garantir a correta 

classificação como ocioso, antieconômico, recuperável ou irrecuperável. Os 

membros da Comissão de Desfazimento poderão solicitar laudo técnico por 

escrito de profissionais de cada área afim para auxiliar a sua avaliação nas 

condições acima delimitadas. 
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Quanto ao profissional mencionado, este poderá ser servidor efetivo ou 

terceirizado em conformidade com os contratos ou convênios preestabelecidos por 

esta UFMS e/ou as unidades administrativas com competência específica. 

CLASSIFICAR 

Quanto a sua classificação os bens destinados para a baixa patrimonial deverão 

ser distribuídos nas seguintes subclasses: 

A) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Equipamentos de Informática como microcomputadores (desktop 

e notebooks), mainframes e congêneres serão baixados somente 

acompanhados de laudos técnicos emitidos pela AGÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

AGETIC/UFMS e após a devida inutilização das informações contidas em 

dispositivos de armazenamento de dados. 

Não serão acolhidos para baixa patrimonial microcomputadores 

(desktop, notebooks e congêneres) que apresentarem o lacre de integridade 

da AGETIC/UFMS violados. 

ATENÇÃO: Também serão aceitos laudos de Equipamentos de 

Informática emitidos por servidor ou terceirizado que possuir competência 

para este fim delegada pela AGETIC/UFMS. 

B) EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO/ELETRÔNICOS 

Qualquer aparelho eletrodoméstico ou industrial, tais como 

televisores, rádios, câmeras fotográficas, fornos micro-ondas, roçadeiras e 

congêneres. Com exceção de Equipamentos de Informática (item a) e 

periféricos, tais como mouse, teclados, drive de CD/DVD, disco rígido 

(HD) seja interno ou externos entre outros, classificados como materiais 

de consumo. 

C) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 

Equipamentos de Refrigeração como aparelhos de ar-

condicionado, bebedouros, geladeiras e congêneres serão baixados 

somente acompanhados de laudos técnicos emitidos pela SECRETARIA 

DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOV/DISERV/PROADI. 
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ATENÇÃO: Também serão aceitos laudos de Equipamentos de 

Refrigeração emitidos por servidor ou terceirizado que possuir 

competência para este fim delegada pela SEMOV/DISERV/PROADI. 

D) EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO 

Equipamentos de Laboratório serão baixados somente 

acompanhados de laudos técnicos emitidos por profissional de sua área 

afim. Materiais e equipamentos classificados como CONTAMINANTES 

ou RADIOATIVOS, independentemente de quais substâncias ou resíduos, 

conforme especifica as Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e Lei nº 

10.308, de 20 de novembro de 2001, bem como outras normas vigentes, 

deverão ser baixados por meio de processo específico o qual considere as 

particularidades de descarte. 

ATENÇÃO: Os profissionais responsáveis pelas emissões 

dos laudos técnicos, devem se declarar cientes de que a 

falsidade, omissão ou distorção das informações 

apresentadas implicará nas penalidades cabíveis. Deste 

modo, esteja atento quanto a natureza e os riscos inerentes 

ao descarte de cada material independente deste ser ou não 

classificado como equipamento laboratorial. 

 

E) MOBILIÁRIOS 

Relativo a todo e qualquer mobiliário, tais como cadeiras, carteiras 

escolares, mesas, armários e etc; excluídos os equipamentos de 

áudio/vídeo/eletrônicos os quais possuem classificação específica. 

F) SUCATAS 

Diversas partes estruturais de mesas, cadeiras, carteiras entre 

outros bens cujo desgaste ocasionado pelo uso ou má conservação 

descaracterizou por completo sua natureza ou usabilidade. 

G) VEÍCULOS 

Materiais classificados como veículos de qualquer porte ou 

natureza serão baixados somente acompanhados de laudo técnico emitido 

pela SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAN/DISERV/PROADI. 

ATENÇÃO: Também serão aceitos laudos de veículos emitidos por 

servidor ou terceirizado que possuir competência para este fim delegada 

pela SETRAN/DISERV/PROADI. 
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FOTOGRAFAR 

Referente ao conjunto de ações necessárias para se garantir a demonstração da 

condição física do material no ato de seu desfazimento.  

Orientações para se garantir uma foto adequada para o bem: 

• Fotografe o bem de forma individualizada; 

• Evite o excesso de objetos sobre o bem; 

• Facilite a identificação de todos os componentes; 

• Ressalte eventuais avarias nos materiais; 

• Busque alta resolução nos arquivos finais; e 

• Não adicione fotos excessivamente grandes (4128x3096 pixels) ou pequenas 

(140x50 pixels) no Relatório Conclusivo da Condição dos Bens Para 

Desfazimento (tamanho ideal 500x500 pixels). 

 

  

Observação: Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a foto adicionada no 

Sistema Eletrônico de informações (SEI) este apresentará a opção ‘Formatar Imagem’ o 

que permite o ajuste do tamanho de suas fotos. 

DESFAZIMENTO 

Compreende o conjunto de ações que garantem a alienação, a cessão, a 

transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis 

inservíveis. 
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BENS INSERVÍVEIS 

Um bem é considerado inservível quando não encontra mais aplicação na unidade 

que o detém. Um bem inservível pode ser classificado como: ocioso, antieconômico, 

irrecuperável e recuperável. 

A) OCIOSO 

Bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado por sua unidade.  

B) ANTIECONÔMICO 

Bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja 

precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. 

A recuperação de um bem somente será considerada viável se a despesa 

envolvida orçar no máximo a 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no 

mercado em conformidade com a Instrução Normativa nº 205 - SEDAP, de 08 de 

abril de 1988. 

C) IRRECUPERÁVEL 

Bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido 

à perda de suas características ou em razão de ter o seu custo de recuperação maior 

que 50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado ou de a análise do seu 

custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. 

BEM RECUPERÁVEL 

Bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação 

seja de até 50% (cinquenta por cento) do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e 

benefício demonstre ser justificável a sua recuperação. 

ATENÇÃO: Os bens classificados como recuperáveis não deverão ser 

encaminhados para baixa. 

SISTEMA DE PATRIMÔNIO 

O Sistema de Patrimônio desenvolvido pela AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - AGETIC/RTR está disponível no endereço 

eletrônico < https://grm.ufms.br/patrimonio/ >. 

Através de seu passaporte e senha é possível realizar operações como emissão de 

Termo de Transferência entre lotações, Termo de Transferência para Baixa, Guia de 

http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in205_88.htm
https://grm.ufms.br/patrimonio/
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Remessa, Consulta de bens incorporados. Lotação e localização dos bens, responsáveis 

pelas unidades administrativas, histórico de patrimônios entre outras. 

PASSAPORTE E SENHA 

Passaporte UFMS é o sistema de gerenciamento de contas de usuários e senhas 

de acesso para os computadores da UFMS e os sistemas desenvolvidos pela AGÊNCIA 

DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - AGETIC/RTR. Caso 

ainda não possua o seu passaporte e senha acesse < https://passaporte.ufms.br/ > para 

realizar seu cadastro. 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA CONDIÇÃO DOS BENS PARA DESFAZIMENTO 

Ao término da separação, avaliação e classificação, a Comissão de Desfazimento 

elaborará o Relatório Conclusivo da Condição dos Bens para Desfazimento (disponível 

no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como um documento do tipo “RELATÓRIO 

CONCLUSIVO CONDIÇÃO BENS P/ DESFAZIMENTO”, classificando por subclasse, 

ficha patrimonial, descrição do bem (conforme o Sistema de Patrimônio), estado de 

conservação (conforme avaliação da Comissão de Desfazimento e baseado na 

funcionalidade do bem), data de incorporação, vida útil e critério de desfazimento. 

O Relatório Conclusivo da Condição dos Bens para Desfazimento somente 

apresentará validade mediante a assinatura de todos os membros da Comissão de 

Desfazimento. 

Havendo a impossibilidade de recolhimento da assinatura no Relatório 

Conclusivo da Condição dos Bens para Desfazimento de um ou mais membros da 

Comissão, deverá ser apresentada justificativa por parte dos membros restantes ou da 

chefia responsável, bem como arrolados documentos probatórios que indiquem a 

impossibilidade desta ação. 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA 

A transferência é a cessão de material permanente entre as unidades 

administrativas da UFMS, com a consequente substituição da responsabilidade pela 

detenção da carga. 

Toda transferência de carga de material permanente deve ser objeto de registro na 

SEPAT/DISERV/PROADI, bem como possuir a anuência de seu detentor de carga para 

que possua validade.  

https://passaporte.ufms.br/
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Para transferência para Baixa é utilizado o formulário “Termo de Transferência 

para Baixa” disponível no Sistema de Patrimônio. 

ATENÇÃO: Bens em cessão de uso ou doados a UFMS que não possuírem 

processo de doação concluídos não deverão ser encaminhados para baixa. 

Do mesmo modo os materiais regidos por cláusulas/termos que estabeleçam 

as condições de uso ou que fixem regras para a devolução dos mesmos. 

CESSÃO DE USO 

Cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem público de uma 

entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 

estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. 

Diferente da doação os bens em cessão de uso não pertencem ao seu detentor 

devendo este responder as exigências pré-estabelecidas pelo proprietário por direito, 

portanto não sendo permitido o seu desfazimento. Esta informação está disponível no 

campo “Origem” (item 2 da Figura 16) da guia “Consulta Patrimônio” do Sistema de 

Patrimônio conforme descrito em Como Consultar Informações dos Patrimônios. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Resultante da avaliação do bem realizada pelos membros da Comissão de 

Desfazimento, ou por profissional indicado por esta sendo baseada quanto a 

funcionalidade do bem. 

DATA DE INCORPORAÇÃO 

Relativa a data em que o material permanente foi registrado e incorporado ao 

patrimônio desta UFMS. Esta informação está disponível no campo “Incorporação” (item 

1 da Figura 16) da guia “Consulta Patrimônio” do Sistema de Patrimônio conforme 

descrito em Como Consultar Informações dos Patrimônios. 

VIDA ÚTIL DO BEM 

A vida útil econômica de um bem é o período durante o qual se espera que ele seja 

utilizado em suas operações, esta informação é condicionada ao grupo contábil ao qual o 

bem pertence e está disponível no Sistema de Patrimônio conforme descrito em Como 

Consultar Informações dos Patrimônios.  
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ORIENTAÇÕES PARA O USO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO 

COMO ACESSAR O SISTEMA DE PATRIMÔNIO 

Informação importante: As figuras representadas neste guia podem não 

corresponder com exatidão as telas acessadas por cada usuário, devido aos seus níveis de 

acesso ao Sistema de Patrimônio. 

Acesse o site do Sistema de Patrimônio pelo endereço eletrônico < 

https://grm.ufms.br/patrimonio/ >.  

Preencha os campos de texto Passaporte e Senha (item 1 da figura 1) com os seus 

dados de usuário e posteriormente clique em “Efetuar Login” (item 2 da figura 1). 

Salientamos que essas informações somente estão disponíveis para servidores efetivos ou 

terceirizados previamente cadastrados no Sistema de Patrimônio. 

COMO CONFECCIONAR OS TERMOS DE TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA 

Após efetuar o Login no Sistema de Patrimônio realize os seguintes procedimentos: 

Figura 1 – Tela de Login 

https://grm.ufms.br/patrimonio/
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Figura 2 – Guia Sistema 

Clique sobre a guia “Sistema” conforme a figura 2. 

 

Figura 3 – Guia suspensa: Termo de Transferência 

Selecione a opção “Termo de Transferência” conforme o contido na figura 3. 

 

Figura 4 – Novo Termo de Transferência 
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Clique sobre o botão “Novo Termo de Transferência” conforme figura 4. 

 

Figura 5 – Preenchendo as informações do Termo de Transferência para Baixa 

Na caixa de seleção “Motivo” selecione “Para Baixa” conforme item 1 da figura 

5; localize a lotação de origem clicando sobre a figura de “lupa ” conforme item 2 da 

figura 5; salve o termo de Transferência para Baixa no botão “Salvar Termo” conforme 

item 3 da figura 5. 

 

Figura 6 – Cadastrar Patrimônios 

Clique sobre o botão “Cadastrar Patrimônios” para lançar os bens móveis a serem 

baixados. 



14 | P á g i n a  
 

 

Figura 7 – Estado de conservação do patrimônio 

Selecione o Estado de Conservação do patrimônio na caixa suspensa em destaque 

na figura 7.  

 

ATENÇÃO: SOMENTE SERÃO BAIXADOS OS BENS QUE 

APRESENTAREM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ‘INSERVÍVEL’ 

NO TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA. 

 

Figura 8 – Localizar o patrimônio 

Na caixa de texto “Patrimônio” clique sobre a figura de “lupa ”. 
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Figura 9 – Selecionando o patrimônio 

Na caixa de texto “Patrimônio” digite o intervalo das fichas patrimoniais a serem 

baixadas conforme item 1 (não havendo um intervalo repita as numerações conforme 

exemplifica a figura 9). Clique sobre o botão “Buscar” conforme item 2 da figura 9; por 

fim, selecione o bem buscado conforme item 3. 

 

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE O INTERVALO DE FICHAS 

DISPONÍVEL NA TELA REPRESENTADA PELA FIGURA 7, 

POIS ESTE LANÇARÁ O ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DISPONÍVEL NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO E CASO ESTE 

SEJA DIFERENTE DE INSERVÍVEL SEU TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA NÃO SERÁ ACEITO. 

 

 

Figura 10 – Adicionando o patrimônio ao Termo de Transferência para Baixa 
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Verifique as informações contidas nos campos “Estado de conservação” e 

“Patrimônio”, estando de acordo clique sobre “Adicionar à Lista”; neste momento estes 

campos serão apagados e o bem adicionado ao Termo de Transferência para Baixa 

conforme figura 11; caso haja novos bens a serem lançados basta se repetir as etapas 

descritas da figura 7 a 11 até a conclusão dos lançamentos. 

Observação: Deverá ser gerado um TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA 

BAIXA diferente para cada Subclasse de material permanente em conformidade com o 

constante no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA CONDIÇÃO DOS BENS PARA 

DESFAZIMENTO, assim como, havendo duas ou mais lotações atendidas pela Comissão 

de Desfazimento esta deverá repetir os lançamentos supracitados para cada lotação 

(incluso o constante nas figuras 2 a 11). 

 

Figura 11 – Gerando o arquivo do Termo de Transferência para Baixa 

Confira os itens lançados no TERMO DE TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA. 

Não havendo informações divergentes clique em “Imprimir Termo”. 

 

ATENÇÃO: APÓS A IMPRESSÃO DO TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA PARA BAIXA NÃO SERÁ POSSÍVEL A 

EXCLUSÃO OU INCLUSÃO DE NOVOS BENS.  
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COMO CONSULTAR INFORMAÇÕES DOS BENS 

Após efetuar o Login no Sistema de Patrimônio (Como Acessar o Sistema de 

Patrimônio) realize os seguintes procedimentos:

 

Clique sobre a guia “Cadastro” conforme o constante na figura 12. 

Clique sobre Consulta Patrimônio conforme o contido na figura 13. 

Figura 12 - Guia Cadastro 

Figura 13 - Guia suspensa: Consulta Patrimônio 



18 | P á g i n a  
 

 

Na caixa de texto “Patrimônio” digite o intervalo das fichas patrimoniais a serem 

baixadas (não havendo um intervalo repita as numerações conforme exemplifica a figura 

14).  

Após o preenchimento do campo “Patrimônio” clique sobre o botão “Buscar” 

conforme item 1 da figura 15; por fim, a informação será exibida conforme item 3 da 

figura 15. Ao se clicar sobre o nome do bem ou sobre o ícone “Ações ” o usuário será 

direcionado para a tela das informações do patrimônio consultado conforme o que se 

segue. 

Figura 15 - Informações do patrimônio 

Figura 14 – Intervalo de fichas patrimoniais 
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Conforme o observável na figura 16 o usuário poderá consultar no campo 

“Incorporação” (item 1 da figura 16) as informações relativas a data de incorporação do 

patrimônio selecionado, bem como no campo “Origem” (item 2 da figura 16) as 

informações sobre a origem do material. 

ATENÇÃO: Bens em cessão de uso ou doados a UFMS que não possuírem 

processo de doação concluídos não deverão ser encaminhados para baixa 

em decorrência de suas particularidades legais no que tange a propriedade. 

Figura 16 - Data de incorporação e origem 

Figura 17 - Consultar a vida útil do patrimônio 
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Para verificar as informações referentes a Vida Útil do patrimônio consultado, 

clique sobre a guia suspensa “Valores” conforme exemplificado na figura 17. 

 

Figura 18 - Vida útil do patrimônio 

Conforme apresentado pela figura 18 o campo realçado apresenta a informação da 

Vida Útil do patrimônio selecionado. 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 

Chefe de Secretaria: Jhonatan Melo da Silva 

EQUIPE 

Arilson Barbosa 

Carla Werle 

João Henrique 

Lourenço Nogueira dos Santos 

Luiz Carlos da Silva 

Pedro Henrique Borin 

Bahjat Salim Jebaili Junior 

Floriana Ferreira da Silva 

Gabriel de Sá Sousa 
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CONTATOS 

(67) 3345-3508 – Jhonatan; 

(67) 3345-3517 – Bahjat; 

(67) 3345-3525 – Floriana; 

(67) 3345-3944 – Carla; 

(67) 3345-3502 – Gabriel; 

(67) 3345-3500 – João; 

(67) 3345-3518 – Luiz Carlos; 

(67) 3345-3942 – Pedro; e 

(67) 3345-3944 – Barbosa e Lourenço. 

E-mail: patrimonio.proadi@ufms.br 


