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Departamento de Gestão Patrimonial
Divisão de Inventário e Apoio aos Agentes Patrimoniais
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Memorando Circular n.º 003/2019/DINV/DGP/PROAD

Florianópolis, 25 de março de 2019.

Aos Agentes Patrimoniais Natos e aos Agentes Patrimoniais Designados

Assunto: Inventário UFSC 2018 - Bens informados como encontrados

1. O Departamento de Gestão Patrimonial informa aos agentes natos, bem como 
aos agentes patrimoniais designados, que conforme dados extraídos do Inventário UFSC 
2018, 157.703 bens foram informados como encontrados pelas unidades 
inventariantes em toda a instituição. 

2. No Relatório Final, publicado na página do Inventário UFSC 2018 
<http://dgp.proad.ufsc.br/inventario-ufsc-2018/>, podem ser verificados os dados 
referentes a cada uma das grandes seccionais detalhadamente (bens encontrados; não 
encontrados; não inventariados).

3. Orientamos aos agentes natos que, em conjunto com seus agentes patrimoniais 
designados, providenciem a devida regularização referente aos bens informados 
como encontrados, atualizando no Sistema de Patrimônio as devidas 
responsabilidades, de modo que cada um dos bens incorporados a determinado setor, 
conste sob a responsabilidade direta de servidores lotados naquele respectivo setor, e 
que, de fato, os estejam utilizando ou por eles apenas zelando, conforme melhor 
determinar o agente nato. Com esse cuidado evitam-se transtornos relacionados a 
bens em nome de servidores já desligados da instituição ou que já estejam lotados 
em outros setores.

4. Lembramos que para manter esse trabalho em dia, é fundamental a designação 
de agentes patrimoniais. Mais informações sobre designação de agentes estão 
disponíveis em nossa página (vide cabeçalho).

Respeitosamente,

Equipe de Apoio
DINV/DGP/PROAD
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