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INSTRUÇÕES PARA REGISTRO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS EXTERNOS 

 

Estas instruções objetivam orientar professores sobre procedimentos para Registros de Bens 

(material permanente) adquiridos com recursos externos:  

 

1. Os bens patrimoniais adquiridos na execução dos projetos de pesquisa integram o patrimônio 

do órgão financiador. Desta forma, todas as despesas de capital (aquelas despesas relativas à aquisição de 

equipamentos, materiais permanentes nacionais ou importados, material bibliográfico, equipamentos de 

processamento de dados e de comunicação, máquinas e aparelhos gráficos, elétricos e eletrônicos, 

ferramentas, veículos automotores e outros) devem ser registradas na instituição interveniente (UDESC) 

como bens de terceiros.  

2. O registro dos bens deve ser providenciado no prazo de 30 dias a contar da aquisição do 

equipamento.  

 

3. PROCEDIMENTOS: 

3.1 Registro de Bens de Terceiros: Todos os professores com projetos aprovados em órgãos 

externos deverão no prazo de 30 dias, durante a vigência do projeto, entregar ao Setor de Patrimônio da 

UDESC uma cópia da nota fiscal do bem adquirido para que este possa dar encaminhamento de registro 

junto à Contabilidade da UDESC. O Setor de Contabilidade irá registrá-lo como “Bens de Terceiros” e emitirá 

cópia de documento que deve ser enviado ao coordenador e, se for o caso, à instituição financiadora.  

3.2 Doação: Todos os bens adquiridos com apoio financeiro de projetos integrarão o patrimônio 

da instituição financiadora que poderá depois de findado o prazo de execução do projeto, efetuar a doação 

dos bens adquiridos, desde que aprovada à prestação de contas e mediante assinatura do Termo de 

Doação. Cabe ressaltar que o “Termo de Doação” deverá ser publicado extrato no Diário Oficial.  

 

3.3 FAPESC:  

O Decreto 2060 de 26 de janeiro de 2009 dispõe sobre a execução descentralizada de programas 

de governo e ações da FAPESC que importem transferência de recursos financeiros a pessoas físicas: 

Art. 18. Ao adquirir os bens, conforme previsto no projeto, o beneficiário deverá encaminhar, 

imediatamente, cópia da nota fiscal ao setor de material e patrimônio da FAPESC, que emitirá o respectivo 

termo de depósito. 

Art. 19. O beneficiário, ao adquirir bens, deverá imediatamente encaminhar cópia da nota fiscal ao 

setor de patrimônio da instituição interveniente, que os registrará como “Bens de Terceiros - FAPESC”. 

Art. 20. Ao receber o termo de depósito, o beneficiário deverá conferi-lo e assiná-lo, em conjunto com 

o representante legal da instituição interveniente, encaminhando a seguir ao Serviço de Material e Patrimônio 

da FAPESC, por Aviso de Recebimento - AR, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 23. Sem prévia e expressa autorização da FAPESC, é vedada a transferência do depósito dos 

bens para outro local ou estabelecimento. 

Art. 28. Após a aprovação da prestação de contas do beneficiário do projeto e a instrução de 

processo específico, a FAPESC poderá efetuar a doação de todos os bens patrimoniais adquiridos, de 
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acordo com a legislação vigente que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras 

formas de desfazimento de material, mediante a assinatura de “Termo de Doação”, disponível no sítio 

eletrônico da FAPESC. 

§ 1° Fica vedada a doação dos bens patrimoniais adquiridos na execução do projeto a instituições 

não sediadas no Estado de Santa Catarina. 

§ 2° A publicação do extrato do termo de doação no Diário Oficial do Estado deverá ser 

providenciada pela FAPESC, nos termos da legislação pertinente. 

 

A FAPESC por meio da Portaria GABP 16/11 estabeleceu que os bens considerados de baixo valor 

(não ultrapassar a R$3 mil ou com vida útil inferior a 2 anos), mesmo que determinados como bens 

patrimoniaveis não integraram o patrimônio da FAPESC devendo ser registrados diretamente no Setor de 

Patrimônio da UDESC, desde que autorizados no termo de outorga. Neste caso, somente será necessário à 

comprovação na prestação de contas.   

 

Portaria GABP 16/11:  

Art. 2º Serão considerados como bens de baixo valor aqueles que não ultrapassarem R$ 3.000,00 

(três mil reais) a quantidade unitária ou que tiverem vida útil inferior a 2 (dois) anos, para o fim da aplicação 

do disposto no Artigo 17, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 2.060/09. 

Art. 3º Ao adquirir bens considerados de baixo valor, o beneficiário de termo de outorga deverá: 

I - providenciar o registro do mesmo no patrimônio da Instituição, no prazo máximo de 30 (trinta); 

II – Afixar no bem etiqueta que identifique o número de registro no patrimônio da Instituição 

Interveniente, bem como que indique o apoio financeiro da FAPESC e do Governo do Estado de Santa 

Catarina na aquisição do mesmo. 

III – Encaminhar, juntamente com a prestação de contas, a relação dos bens patrimoniais adquiridos 

com a indicação do quantitativo, valores unitário e total, descrição e número de registro no patrimônio da 

Instituição Interveniente. 

Art. 4º Quando da aquisição de bens patrimoniais com valores e vida útil superiores ao definido no 

artigo 2º desta Portaria (maior do que três mil reais), deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

I - Ao adquirir o bem o pesquisador deverá providenciar o registro do mesmo no patrimônio da 

Instituição Interveniente, no prazo máximo de 30 (trinta); 

II- De posse do número do registro, o pesquisador encaminhará para a FAPESC cópia da nota fiscal 

e do comprovante de registro do patrimônio feito pela Instituição Interveniente; 

III- O setor de patrimônio da FAPESC registrará o bem no patrimônio da Fundação; 

IV- O setor de patrimônio elabora, em 2 vias, o termo de depósito e submete o documento à 

Procuradoria Jurídica; 

V- A Procuradoria Jurídica elabora parecer e providencia a assinatura do documento, devolvendo o 

mesmo para o setor de Patrimônio; 

VI- O setor de Patrimônio providencia a assinatura pelo pesquisador e pela Instituição Interveniente e 

encaminha o extrato do termo para publicação; 
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VII- Quando da prestação de contas, o pesquisador deverá encaminhar a relação dos bens 

patrimoniais adquiridos com a indicação do quantitativo, valores unitário e total, descrição e número de 

registro no patrimônio da Instituição Interveniente. 

VIII- Ao término do contrato, a Interveniente poderá solicitar à FAPESC a doação dos bens. 

IX- A doação fica condicionada à aprovação do relatório técnico e será efetivada por meio de termo 

próprio.  

Art. 5º Os instrumentos de convênio estipularão que os bens patrimoniais serão integrados ao 

patrimônio da Convenente, devendo neles ser afixadas etiquetas que identifiquem o número do registro e o 

apoio financeiro da FAPESC e do Governo do Estado de Santa Catarina na aquisição dos mesmos. 

P. ún. Quando da prestação de contas, a Convenente deverá encaminhar a relação dos bens 

patrimoniais adquiridos com a indicação do quantitativo, valores unitário e total, descrição e número de 

registro no patrimônio. 

Art. 6º Os bens patrimoniais adquiridos com recursos da FAPESC deverão permanecer à disposição 

para serem utilizados, preferencialmente pelo coordenador do projeto, ou por quantos pesquisadores deles 

necessitarem, mesmo após o decurso da vigência do instrumento que lhes deu origem, resguardadas as 

condições de acesso e permanência definidas por cada Instituição. 

 

3.4 CNPq:  

O Manual de Utilização de Recursos Financeiros e Prestação de Contas do CNPq em seu item 5 

estabelece procedimentos sobre bens adquiridos com recursos do apoio financeiro:  

5.7- Findo o processo, todos os bens patrimoniais, equipamentos e materiais permanentes, 

adquiridos com apoio financeiro do CNPq poderão ser doados, de acordo com o que dispõe a legislação 

vigente do Governo Federal, ou depositados na instituição de execução do projeto, signatária de Acordo de 

Cooperação [9] firmado com o CNPq, ou ainda, no caso da execução de projeto em rede - execução 

descentralizada - à instituição onde fisicamente se encontra o bem, observada a exigência de exclusividade 

na utilização desses bens, por sua vida útil, nos programas e projetos de pesquisa em ciência, tecnologia e 

inovação.  

5.7.1 - Se a instituição de execução do projeto for órgão e/ou entidade da Administração direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o BENEFICIÁRIO deverá encaminhar, 

quando da prestação de contas, o Termo de Doação, devidamente preenchido e assinado pela autoridade 

responsável pela gestão de bens ou pelo representante legal da instituição. A doação do bem ficará 

condicionada à aprovação da prestação de contas financeira (parcial ou final) e somente será efetivada após 

a publicação, pelo CNPq, do extrato do Termo de Doação no Diário Oficial da União.  

O termo de doação citado acima deverá ser encaminhado pelo professor beneficiário ao Setor de 

Patrimônio da UDESC para que este cadastre o bem no sistema de gerenciamento de patrimônio da UDESC. 

Somente a partir daí que o bem estará regularizado e poderá ser incorporado ao Centro de Custos do 

Laboratório ou Departamento onde estiver alocado.  

 

4. Disposições Gerais:  

http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25465#nota09
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4.1 Estas instruções são para equipamentos já adquiridos ou que venham a ser adquiridos na vigência 

dos projetos.  

4.2  Caso algum equipamento esteja sem identificação da fonte financiadora sugere-se o seguinte 

modelo de etiqueta: “NOME COMPLETO DO COORDENADOR DO PROJETO/NÚMERO DO PROCESSO 

OU TERMO DE OUTORGA/ÓRGÃO FINANCIADOR”.  

4.3  Em decorrência de processos de auditoria recomenda-se que todos os equipamentos estejam 

identificados com etiqueta, além dos termos de registros dos bens adquiridos com recursos externos fixados 

na porta do Laboratório/Setor ou Departamento que executa a pesquisa.  

4.4  No caso de bens particulares de servidores (seja efetivo, colaborador ou pesquisador convidado) 

que venham a serem usados dentro do CEO, recomenda-se a identificação conforme modelo: 

“PARTICULAR/NOME COMPLETO DA PESSOA”.  

4.5 Ressalta-se que todos os equipamentos adquiridos com recursos externos são de responsabilidade 

do coordenador do projeto e o Departamento, tendo estes a preferência de uso sobre o mesmo.  

4.6 Após o recebimento das notas fiscais o responsável pelo setor de patrimônio do Centro emitirá uma 

declaração que o bem chegou e esta sob guarda do coordenador do projeto. Até que o termo de registro seja 

providenciado, este documento deverá ser fixado atrás da porta junto com demais termos de 

responsabilidade.  

4.7 Dúvidas podem ser encaminhadas ao Setor de Patrimônio do CEO aos cuidados da servidora Paula, 

através do e-mail paula.primo@udesc.br ou telefone (49) 3330.9444. 

 

Chapecó, 02 de junho de 2014. 
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