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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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DIVISÃO DE PATRIMÔNIO – DIPAT

Santa Maria, 27 de Julho de 2022.

Memorando Circular nº 04/2022 – DIPAT/DEMAPA/UFSM

Aos servidores da UFSM

Assunto: Visualização dos Classificados UFSM

Com o objetivo de oportunizar a toda comunidade universitária a visualização dos

bens patrimoniais móveis da UFSM, disponíveis para reaproveitamento e uso em seus setores,

informamos que se encontra à disposição de todos na página do Departamento de Material e

Patrimônio – DEMAPA/UFSM a funcionalidade “Classificados”, link:

https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/demapa/classificados, e representado na Figura 1.

https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/demapa/classificados


Considerando que a requisição dos bens gera uma transferência de carga patrimonial

as solicitações de bens devem ser realizadas, exclusivamente no Portal Patrimônio pelos

chefes de cargas patrimoniais ou seus agentes patrimoniais habilitados no sistema, conforme

link: https://portal.ufsm.br/patrimonio.

As unidades que têm o interesse de publicar bens “ociosos”, ou seja, aqueles em

condição de uso em seus setores, devem acessar o Portal Patrimônio, com login e senha, e

na funcionalidade “Classificados” realizar a publicação.

Por fim, importante destacar que a ferramenta “Classificados” trata-se de uma boa

prática de gestão pública dentro da Instituição e que não tem o ensejo de permuta de recursos

orçamentários ou contrapartida entre as unidades/setores.

Nos colocamos à disposição para auxiliá-los nos ramais 8374 e 2347, assim como

e-mail: patrimonio@ufsm.br.

Sem mais, desde já agradecemos pela atenção.

Zaloar Cunha de Morais Alessandra Daniela Bavaresco

Diretor da Divisão de Patrimônio – UFSM Diretora do Departamento de Material

e Patrimônio – DEMAPA/UFSM

https://portal.ufsm.br/patrimonio
mailto:patrimonio@ufsm.br
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