TIMBRE DA U.E.

Diadema,

de

de

Ofício: nº 0XXXX/2015
Assunto:- Doação de Material Permanente – Doação de Terceiros / Pessoa Física –
(NOME DOS DOADORES)
Interessada: EE _____

Senhora Dirigente,
Encaminhamos a Vossa Senhoria processo contendo
Termo de Doação de Terceiros de material permanente (DESCREVER O MATERIAL
DOADO), adquiridos através de doação dos citados. Tal procedimento tem como
objetivo solicitar a Senhora Dirigente Regional de Ensino autorização para
recebimento da referida doação, com fundamento no item 2 da alínea “b ” do Inciso
VI do Artigo 80 do Decreto nº 57.141/2011 e Resolução SE 45, de 18/04/2012,
retificada em 24/04/2012.
No ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e
consideração.
Respeitosamente.

Assinatura e carimbo do Diretor da UE

Ilma Sra.
Liane de Oliveira Bayer
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino-Região de Diadema

TERMOS DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

(ASSINADO PELA PESSOA QUE ESTÀ FAZENDO A DOAÇÃO, Termo simples:
EXEMPLO)
“Eu, (NOME), (RG), (CPF) residente a (ENDEREÇO COMPLETO), declaro para os
devidos fins, que ofereço como doação, a título irrevogável, para ser incorporado ao
patrimônio da EE _________ pertencente à Diretoria de Ensino - Região de
Diadema, (DESCREVER O MATERIAL DOADO), sem quaisquer ônus presentes ou
futuros. O material se encontra em bom estado e seu valor é R$ XXXX,XX “

_________________
(ASSINATURA DOADOR NOME E R.G.)

OBSERVAÇÃO: Caso no mesmo processo tenha mais do que um doador, é
necessário um termo para cada pessoa.

DOCUMENTOS DO DOADOR(Cópia do RG e CPF)

NOTA FISCAL

(Caso não possua a Nota Fiscal, acrescentar ao termo de doação que o
material permanente encontra-se em bom estado e o valor de mercado
do mesmo)

TERMO DE RECEBIMENTO

Senhor Diretor,
Este instrumento tem por finalidade proceder à entrega dos equipamentos adquiridos
por doação de: (NOME DOS DOADORES - TODOS) com recursos financeiros
próprios para a EE____.

ITEM

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Especificar todos os itens doados

Recebi os equipamentos acima, a serem incorporados ao patrimônio da EE____,
pertencente à Diretoria de Ensino - Região de Diadema através do Módulo de
Controle Patrimonial – MCP do GEMAT.
Diadema, ___ de ______________ de ______.

(Ass. e carimbo do Diretor da UE)

