Universidade de São Paulo
Faculdade de

e Urbanismo

Rua do Lago, 876 - Cidade Univers¡tária - 05508,080 - Butantã - São Paulo - SP - Brasìl

www,usp.br/fau . fau@usp.br
+55 'l I 3091 .4796 I 3091.4757

.

Caixa Postal:72003 (05339.005)

COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP no 1212015
Assu nto : fi nal ização da reg u larizaçäo patri mon i al

Tendo em vista a proximidade do encerramento do exercício de 2015,
torna-se urgente a finalização do levantamento físico dos bens da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP para conclusão do inventário, o qual se iniciou
após a entrega do documento SVMAT/0052015/FAU, de 26 de janeiro de 2015,
encaminhado pela área financeira aos responsáveis de todas as demais áreas da
faculdade.

Orientamos

aos servidores que ainda não efetuaram a

devida
regularização que acessem o Sistema MercúrioWeb e verifiquem a relação de
bens sob sua responsabitidade apresentada no sistema (clicando nos menus
"Patrimônio" -->
descritos:
- para os bens que efetivamente estiverem sob a guarda do servidor, é necessário
que este efetue a confirmação da responsabilidade (selecionando os bens e
clicando nos menus "Executar Ação" --> "Confirmar Responsabilidade");
- para os bens que estiverem sob a guarda de outro servidor, é necessário que se
efetue a transferência da responsabilidade do bem (selecionando os bens e
clicando nos menus "Executar Ação" --> "Mudança de Responsabilidade");
- já no caso de bens que não tiverem sido localizados durante a realização do
necessário que isso seja informado no sistema
levantamento físico,
(selecionando os bens
clicando nos menus "Executar Ação" ->
Localizado").
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e
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Dessa forma, as informações do sistema estarão ao fim do exercício compatíveis
com os levantamentos físicos realizados pelas áreas.
Certos da compreensão da importância e da urgência da realização desses
procedimentos, solicito a colaboração de todos para que tanto a faculdade quanto
seus servidores estejam em dia com suas obrigações legais e livres de eventuais
apontamentos dos órgãos de controle. A área de patrimônio (ramal 914561) da
faculdade estará à disposição de todos os servidores para auxiliar e sanar
qualquer dúvida decorrente da execução dessas orientações, as quais devem ser
executad as, i m preterivel me nte, até 30 I 10 1201 5.

Atenciosamente,

São Paulo, 08 de outubro de 2015.
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Prof. Dr. Ricardo Marques de Azevedo
Vice-Diretor em exercício - FAUUSP

