
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. das Nações Unidas, 7163 
CEP 05425-094 
São Paulo – SP 
Fone PABX: 3030.2000 
www.cetsp.com.br 

Nº  011/ 92 Pág.: 1/2 

Emissão: 11 / 02 / 92 

Validade:  Indeterminada 

AVISO GERAL 

LEVANTAMENTO FÍSICO DE BENS 

PATRIMONIAIS 

 

 

Informamos que será realizado pela equipe de Patrimônio do Departamento de Serviços 

Administrativos – DSA, levantamento físico de bens patrimoniais, em todos os locais de 

instalação da CET, DSV, SMT/DPT, a partir do dia 13/02/92, com término previsto para o 

dia 20/03/92. 

 

Tal procedimento objetiva levantar a posição física e conferência geral dos bens 

patrimoniais existentes, bem como atribuir e/ou adequar a responsabilidade pelo seu uso e 

guarda. 

 

 

1. Designação de Empregado 

 

As Unidades deverão designar empregado (de preferência o responsável pelo controle 

dos bens patrimoniais em sua unidade), que terá as seguintes responsabilidades: 

 

a) Receber e acompanhar a equipe de Patrimônio, permitindo o livre acesso aos locais 

onde existem bens patrimoniais, bem como a permissão, inclusive, para verificação 

dentro de armários, arquivos, gavetas, etc: 

 

b) Orientar, informar ou esclarecer possíveis dúvidas surgidas durante a realização do 

levantamento. 

 

 

2. Bens em processo de transferência ou concerto 

 

2.1. Durante o período do levantamento toda e qualquer transferência ou 

encaminhamento para concerto só será admitida nos casos de extrema e absoluta 

necessidade, após análise e autorização do Departamento de Serviços 

Administrativos – DSA. 

 

2.2. Deverão ser comunicadas à Equipe de levantamento pelas respectivas Unidades: 

 

a) os bens em processo de transferência ou encaminhamento para concerto no 

período do levantamento, desde que programadas antes deste período. 

 

b) Os bens encaminhados para conserto em oficinas próprias ou de terceiros 

(Assistência Técnica, Fornecedores, etc). 
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2.3. Os bens patrimoniais transferidos antes do início do período de levantamento, 

serão considerados e posteriormente implantados no “Sistema de Controle 

Patrimonial”, como sendo de responsabilidade das Unidades onde foram 

localizados, inclusive para aqueles transferidos à título de empréstimo. 

 

NOTA: Executa-se os bens da área de informática. 

 

 

3. Veículos e aparelhos de telecomunicações 

 

3.1. Serão inventariados pelas equipes de levantamento em conjunto com a Gerência 

de Administração da Frota – GAF e GSU/Departamento de Manutenção de 

Telecomunicações – DMT, respectivamente, nos dias 19 e 20/03/92. 

 

3.2. Os aparelhos de radiocomunicação e telefonia existentes nas diversas Unidades, 

serão inventariados por ocasião da visita da Equipe de levantamento, no período 

estipulado no início deste Aviso Geral. 
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