
ROTEIRO PARA TOMBAMENTO DE BENS DE TERCEIROS ADQUIRIDOS COM RECURSOS 

DE PROJETOS GERIDOS PELA FAPEX, FAPESB E CNPQ (REGIME DE COMODATO) 

 

FAPEX, FAPESB E CNPQ: 

1) Essas próprias instituições encaminham para o Núcleo de Gerenciamento de 

Patrimônio da Coordenação de Material e Patrimônio – CMP/PROAD cópia do 

termo de depósito e cópia da nota fiscal do bem; 

2) O Núcleo de Gerenciamento de Patrimônio da Coordenação de Material e 

Patrimônio – CMP/PROAD procede o registro patrimonial do bem em regime de 

comodato (bens de terceiros) e encaminha processo para a unidade (Escola 

Politécnica), com o termo de responsabilidade do SIPAT e as etiquetas 

patrimoniais, para as demais providências. O setor de protocolo da Escola 

Politécnica recebe o processo e encaminha à diretoria para conhecimento. 

 

NEOCOMP: 

1) Verifica o processo e eventuais inconsistências (se ocorrer) no registro do bem 

ao setor/departamento correto de acordo com o coordenador; 

2) Encaminha o processo ao Setor/Departamento correspondente para a 

assinatura do termo de reponsabilidade pelo coordenador (a) / responsável pelo 

projeto.  

3) Após retorno do processo encaminha à diretoria para a assinatura do termo de 

responsabilidade junto à Direção da Escola Politécnica; 

4) Arquiva cópia do termo na Unidade e encaminha uma cópia juntamente com as 

etiquetas de tombos ao coordenador (a) do projeto; que deverá fixar 

imediatamente ao (s) bem (s). 

5) Finalizada as providencias, retorna o processo para a CMP. 

 

COORDENADOR (A) DO PROJETO: 

1) Assina o termo de responsabilidade e coloca a (s) etiqueta (s) no(s) respectivo(s) 

bem(s) conforme registro patrimonial; 

2) Devolve o processo ao NEOCOMP 

 

OBSERVAÇÕES:  

1- Os processos de tombamento de bens de terceiros, só será realizado pelo Núcleo 

de Gerenciamento de Patrimônio da Coordenação de Material e Patrimônio – 

CMP/PROAD. 



2- Caso o gestor financeiro do projeto envie cópia do termo de depósito, e da nota 

fiscal do bem, para o coordenador do projeto é para tomar conhecimento e 

arquivar. 


