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Transferência de Guarda de Bens

1. - Menu de Usuário

2.  Clicar em Patrimônio.

3. Clicar em Transferência de Guarda de Bens.

4. Clicar em Criar.
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5. A  tela  mostrará  os  campos  a  serem  preenchidos,  onde  todos  aqueles  que

possuírem um “*” são obrigatórios.

Guarda: Exercício e número da  transferência  criado automaticamente
pelo sistema.
Data: Data da inclusão da transferência de guarda de bens no sistema.
Tipo Bem: Selecionar o tipo do bem entre Móvel e Imóvel.
Cedente: Responsável que deixará de ter a guarda do(s) bem(ns) em
questão.
Receptor: Responsável  que  receberá  a  guarda  do(s)  bem(ns)  em
questão.
Observação: Observação da transferência.

6. Após informar os campos, clicar em Salvar.
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7. Ao clicar  em “Salvar”,  a transferência é cadastrada no sistema com a situação

'Pendente', liberando nova aba que será utilizada para finalizar a transferência da
guarda de bens.

8. Clicar na aba Bens“      “.

9. Clicar em Criar.
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10.Inserir o tombo do bem e pressionar a tecla 'TAB'.

11. Caso não seja de conhecimento do usuário o tombo do bem, clicar em filtro 
“      “. Onde apresentará alguns campos de busca:

Número: Digitar o intervalo do número do bem.

Tombo: Digitar o intervalo de tombo do bem.

Identificação: Digitar alguma palavra que faça parte da descrição

do bem.
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12.Após escolher o bem, clique nele para retornar para a tela. O sistema preencherá

automaticamente as informações do bem.

13.Clicar em Salvar.

14.Após clicar em Salvar, o item que foi salvo aparecerá em forma de listagem logo

abaixo.
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15.Após informar todos os bens que serão transferidos da responsabilidade de uma

pessoa para outra, clicar na aba Dados para retornar a tela principal.

16.Clicar em Liberar.
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17.Ao clicar  em  Liberar,  a  situação  passa  de  “Pendente”  para  “Liberada”.  Neste

momento o Cedente é desvinculado do cadastro do bem e o Receptor recebe a

guarda do bem.

18.Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta. Basta clicar em

“Cancelar”.
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19.Ao clicar em Cancelar, a situação passa de “Liberada” para “Cancelada”. Neste

momento o responsável é vinculado novamente ao cadastro do bem.
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