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DIVISÃO DE PATRIMÔNIO – DIPM 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
Temos em nossa unidade bens inservíveis/obsoletos. Podemos enviar para 
a divisão de patrimônio? 
Os materiais inservíveis/obsoletos só podem ser enviados à divisão de patrimônio 
no período designado para baixa, que é divulgado no site www.cgm.ufms.br e 
através de CI. 
Equipamentos devem ser acompanhados de laudo atestando a 
inservibilidade/obsoletismo. 
Todo e qualquer bem enviado para baixa à divisão de patrimônio deve estar 
acompanhado do seu respectivo termo de transferência para baixa (gerado no 
sistema de patrimônio) assinado. 
 
Qual o e-mail da divisão de patrimônio? 
O e-mail da divisão é dipmcgm.prad@ufms.br. Porém, caso haja alguma questão 
sobre inventário, favor enviar e-mail para inventariocgm.prad@ufms.br, que a 
equipe de inventário responderá. 
 
Temos um bem que apresentou defeito. O que fazer? 
Ao encaminhar o bem às unidades, a divisão de patrimônio encaminha também 
uma cópia do empenho e da nota fiscal. De posse da nota fiscal, o detentor da 
carga deve entrar em contato com o fornecedor para a devida assistência técnica. 
 
Os materiais adquiridos para o meu projeto através do CNPQ, FUNDECT, 
etc. precisam ser incorporados ao patrimônio da universidade? 
Sim. Apesar de muitos acharem que os materiais de projeto são do pesquisador, 
tais materiais devem ser entregues à universidade. 
 
Os materiais adquiridos para o meu projeto através do CNPQ, FUNDECT, 
etc. precisam receber o número de patrimônio? 
Sim. Para isto os materiais, após todo o processo de incorporação, devem ser 
encaminhados à divisão de patrimônio para o devido emplaquetamento. 
 
Como saber quais materiais estão disponíveis? 
A DIPM eventualmente tem materiais disponíveis para serem solicitados pelo 
responsável pela lotação, em caso de necessidade, e divulga no site 
www.cgm.ufms.br a relação destes materiais. 
 
Como solicitar materiais disponíveis? 
A solicitação deve ser via CI assinada pelo responsável pela lotação onde os 
materiais serão lotados, após solicitação prévia através do e-mail 
dipmcgm.prad@ufms.br. 



 

 
Quem pode acessar o Sistema de Gestão Patrimonial? 
Todo servidor que possua o Passaporte UFMS. 
 
Qual o endereço de acesso ao Sistema de Patrimônio? 
http://sistemas.ufms.br/grm/patrimonio 
 
Como utilizar o Sistema de Patrimônio? 
Para saber como utilizar o Sistema de Patrimônio, baixe o manual explicativo 
ilustrado disponibilizado no endereço: 
www.cgm.ufms.br > DIPM > DOWNLOADS  ARQUIVO. 
 
 


