
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

BASE DE CONHECIMENTO

MATERIAL: DOAÇÃO RECEBIDA (PRESENTE)

QUE ATIVIDADE É?

Doação Recebida (Presente)

QUEM FAZ?

Servidor / Recebedor do Presente

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

FASE QUEM FAZ DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1

SERVIDOR
RECEBEDOR DO
PRESENTE
 

Portaria Reitoria/UNILAB nº 565, de 13/09/2022.

Art. 4º Na hipótese de inviabilidade da recusa ou da devolução imediata do presente, o agente público deverá
entregá-lo ao Setor de Patrimônio, que procederá com os trâmites necessários para regularização do bem nos
termos de uma doação à Universidade.

Oficio (via SEI) do Servidor, à DP, contendo informações do bem recebido (Presente) de terceiros;
Servidor envia a Divisão de Patrimônio (DP) os seguintes documentos:
● Termo de Doação (ANEXO I);
● Relação do bens com os respectivos valores (ANEXO II);
● Comprovante fiscal do bem (caso houver).
Encaminha o processo a DP.

2
DIVISÃO DE
PATRIMÔNIO
 

A DP de posse de toda a documentação faz averiguação de sua regularidade indicando as providências no caso
de inconformidades ou aceitando quando em conformidade.
Encaminha processo para avaliação da PROADI.

3 PROADI Analisa o processo e encaminha para o Gabinete da Reitoria.



4 GABINETE DA
REITORIA

Reitor autoriza/ratifica o processo e encaminha para DP realizar os procedimentos relativos ao cadastro,
registro, controle e destinação dos bens.

5 DIVISÃO DE
PATRIMÔNIO Executa todos os procedimentos patrimoniais e encaminha para a DICON.

6 DIVISÃO DE
CONTABILIDADE Faz a incorporação patrimonial do bem e devolve processo para DP.

7 DIVISÃO DE
PATRIMÔNIO Após anotações contábeis o processo é concluído na DP.

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 565, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.

DO RECEBIMENTO DE PRESENTES
Art. 3º É vedado a todo agente público receber presente de quem tenha interesse em decisão sua ou de colegiado do qual par�cipe, para si ou para outras
pessoas, oferecidos de forma direta ou indireta.

Art. 4º Na hipótese de inviabilidade da recusa ou da devolução imediata do presente, o agente público deverá entregá-lo ao Setor de Patrimônio, que
procederá com os trâmites necessários para regularização do bem nos termos de uma doação à Universidade. § 1º A entrega de que trata o caput será
realizada no prazo de até sete dias, contados da data de recebimento do presente. § 2º Caso o recebimento do presente ocorra durante a ausência do
agente público, o prazo de que trata o § 1º será contado da data do retorno do agente às suas a�vidades na Unilab.

Art. 5º Não são considerados presentes os prêmios recebidos em razão de concurso acadêmico ou cultural.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

                               DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1. TERMO DE DOAÇÃO (ANEXO I);
2. RELAÇÃO DO BEM COM O RESPECTIVO VALOR (ANEXO II);
3. COMPROVANTE FISCAL DO BEM (CASO HOUVER).

QUAL É A BASE LEGAL?

Decreto nº 10.899, de 9 de dezembro de 2021.
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Anexos:
RELACAO_DOS_BENS__RESPEC._VALORES_ANEXO_II.pdf
TERMO_DE_DOACAO_PRESENTE ANEXO_I.pdf

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=227079&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000035&infra_hash=d57faf1b28b247ddd88e5b52f24401b110df609a3008837690cc4b253ca92660
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=227080&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000035&infra_hash=9aa818459c56bc18b9f16612a4d95cecc1973873043fe1fce77334489d25f847

