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 Informativo do Departamento de Administração Nº 07/2020 02 de outubro de 2020. 

 
 PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE BENS PATRIMONIAIS 

(CAUTELA) 
 

Informa procedimentos para solicitação de 
empréstimo de bens patrimoniais do Campus 
Pelotas.  

 

 
Considerando a Instrução Normativa nº 04/2018 do IFSul, a qual instrui o Sistema de Administração Pública - 

SUAP, como sistema oficial de adesão ao Processo Eletrônico Nacional - PEN, no âmbito do Instituto Federal Sul-rio-

grandense, e estabelece os procedimentos para uso do sistema nesta instituição, o Campus Pelotas determina os 

seguintes procedimentos internos para as solicitações empréstimo de bens patrimoniais:  

De maneira geral, a solicitação de empenho, seguirá o fluxo abaixo:  

 

1. Adicionar documento eletrônico no SUAP (Tipo de documento: Documentos – Administração PL; 

Modelo: COAGP - CAUTELA), conforme figura 1. 

 

 

                 Fig, 1  
 

 
2. Salvar e continuar editando. Editar texto com todas as informações constantes no formulário, concluir, 

assinar e solicitar assinatura do servidor responsável pelo(s) referido(s) bem(ns). 
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3. Criar processo eletrônico, conforme figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                          Fig. 2 

 

4. Selecionar Tipo de Processo: Material: Movimentação de Material Permanente, preencher no campo 

“Assunto”: Empréstimo de bem patrimonial e salvar: 

 
5. Encaminhar o processo para o Departamento de Administração (PL-DEAD), o qual informará à vigilância 

do campus a autorização de retirada dos bens (caso o empréstimo seja para uso externo) e fará o controle 

da movimentação dos bens. 

6. Registrar no mesmo processo a devolução do(s) bem(s), declarando a data de entrega e o estado de 

conservação. Solicitar ciência do servidor responsável pelos bens (detentor da carga) e encaminhar o 

processo à Coordenadoria de Apoio à Gestão de Patrimônio para o registro da movimentação. 

 

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos: 

Departamento de Administração 

e-mail: dead@pelotas.ifsul.edu.br  

Fone: (53) 2123-1081 

Coordenadoria de Apoio à Gestão de Patrimônio 

e-mail: patrimonio@pelotas.ifsul.edu.br 

 

mailto:dead@pelotas.ifsul.edu.br

