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ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2011-PRA 

 

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do Paraná, no uso das atribuições 

que lhe confere o Estatuto e Regimento Geral da UFPR, consoante às normas que regem os 

procedimentos de tombamento de bens públicos, em especial a instrução normativa 205/88-

SEDAP, considerando: 

 

 A necessidade de regularização dos Termos de Responsabilidade dos bens 

permanentes adquiridos no âmbito desta Universidade, 

 O contido no artigo 15, parágrafo único da Resolução nº 51/09-COPLAD, capítulo 

V: "Todo bem é de responsabilidade do servidor que dele se utiliza ou lhe solicita 

aquisição", 

 

 DETERMINA QUE: 

 

1. A partir de 01.01.2012 o Termo de Responsabilidade, modelo anexo, deverá vir 

obrigatoriamente: assinado, datado e carimbado pelo servidor responsável pela 

guarda do bem permanente adquirido com recursos públicos. 

2. Esse Termo de Responsabilidade será parte integrante do processo financeiro 

juntamente com a nota fiscal e empenho. 

3. Entende-se por recursos públicos todos os valores advindos das diversas fontes de 

financiamento recebidos na UFPR, a saber: tesouro nacional, convênios, próprios, 

doações, entre outros que surgirem no decorrer do exercício financeiro. 

4. O Termo de Responsabilidade será numerado e arquivado pela Divisão de 

Patrimônio do DSG/CECOM, como prova da responsabilidade dos bens 

permanentes.  

5. Em seguida, a Divisão de Patrimônio emitirá as etiquetas com a numeração 

patrimonial e providenciará o tombamento no local onde estiver localizado o bem 

permanente. 

6. Os processos financeiros, de aquisições de material permanente, que não estiverem 

de acordo com a presente ordem de serviço, serão devolvidos as unidades de origem 

para adequação. 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2011. 

 

Paulo Roberto Rocha Krüger 

Pró-Reitor de Administração 
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ANEXO – MODELO  

 

 

                                  TERMO DE RESPONSABILIDADE    

 

Número: ...........(USO EXCLUSIVO DO DPA/DSG/CECOM) 

  

Processo  nº.....  

 

Empenho nº.... 

 

Local onde se encontra o bem permanente:............. 

 

Data:.............. 

 

 

        De acordo com a instrução normativa 205/88-SEDAP/PR, declaro pelo presente 

documento que ficou sob minha inteira responsabilidade o material descrito neste Termo de 

Responsabilidade. 

 

   Descrição do Bem                Qtde              Valor 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Carimbo e Assinatura 

 




