Divisão do Património
e Gestão dos Espaços

Auto de Verificação de Incapacidade/Proposta de Abate

Aos _____ dias do mês de ____________ do ano de ______ no Instituto Superior
de Agronomia e tendo-se procedido ao exame do estado de conservação atual do(s)
bem(s) mencionados no verso, verificou-se que o(s) mesmo(s) se encontra(m) ou
muito deteriorado(s) pelo muito uso e/ou tempo de serviço, estando já obsoleto(s) e
sem qualquer utilidade para o serviço ou avariado sem reparação ou recuperação
possível, ou outros.
Em face do exposto, venho propor que o(s) bem(s) referido(s) nesta proposta seja(m)
abatido(s) ao inventário da Unidade Orgânica.
Por ser verdade e a fim de ser enviado ao Conselho de Gestão, se lavrou o presente
auto que vai ser assinado pelos intervenientes, dando fé que tudo se passou como nele
consta.
Responsável pela unidade orgânica: ______________________________________
Categoria Profissional: ________________ Ass.: __________________________
Responsável pelo Bem:_______________________________________________
Categoria Profissional: ________________ Ass.: __________________________
Despacho do Conselho de Gestão:

Instituto Superior de Agronomia,

de

de

Divisão do Património
e Gestão dos Espaços

Lista de bens móveis para abate
n.º inventário

Descrição dos bens

Motivo do abate

Divisão do Património
e Gestão dos Espaços

Notas Explicativas
No preenchimento do Auto de Verificação de Incapacidade/Proposta de
Abate deve ter-se em atenção ao seguinte:
1) A «Descrição dos Bens» deve ser a mais completa possível;
2) Nos casos em que não seja possível identificar o bem pela respetiva etiqueta de
inventário, deverá constar sempre deste auto, a marca, o modelo e o número de
série;
3) Do auto deve constar sempre o motivo do abate e destino a dar aos bens tais
como, por exemplo:
a) Alienação, a título oneroso;
b) Alienação a título gratuito
c) Furto/Roubo
d) Bens para destruição ou demolição, por serem insuscetíveis de
reutilização;
e) Transferência, troca ou permuta;
f) Devolução ou reversão;
g) Sinistro e incêndio
h) Outros:
h.1 Para desmantelamento, tendo em vista o aproveitamento de peças;
h.2 Disponibilização, tendo em vista a sua reafectação a outros serviços;
h.3 Entrega por conta de outro bem semelhante;
h.4 Cessão definitiva e indicação do destinatário e utiliza

