
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Coordenadoria de Administração Geral 

Departamento de Administração 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Rua da Reitoria, n° 374 – 1° andar - Cidade Universitária – São Paulo – SP –Brasil CEP: 05508-220 

Fone.: 11 3091-3494 site: www.usp.br/da           e-mail: da@usp.br 

Prezados responsáveis pela área de Almoxarifado. 

 

Em cumprimento às instruções da Contadoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, 
relativas ao recebimento de materiais de consumo destinados ao combate do COVID-19, informamos 
os procedimentos de entradas e saídas de materiais por Doação COVID-19, como segue:  

ENTRADA: 

1) Criar documento fiscal para dar entrada por Doação. 
 

2) Tipo de entrada: selecionar a opção Doação e assinalar   (x)  Destinado ao combate do 
COVID-19.  

 

Observações:  
 

 Sempre criar Lotes novos para esse tipo de entrada. 

 Colocar a justificativa abaixo nas Observações das telas de entrada e na saída dos 

materiais:  

         " Instrução da Contadoria Geral do Estado de São Paulo, CGE-G 003/2020, de 05/06/2020." 

 

 
 

 
 
SAÍDA: 

 

3) Tipo de Saída de material: Normal ou Remanejamento. Sempre que for utilizado um dos 
lotes criados como COVID-19, automaticamente toda a requisição será identificada como 
retirada de doação dos materiais da COVID-19.   
 
Observações:  

 Não solicitar na mesma requisição itens de doação COVID e itens comuns (não-
COVID-19), pois se houver apenas um lote relativo ao COVID, a requisição inteira 
será considerada COVID-19. 
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4) Consulta Quadro Resumo: Seguem as telas com o formulário que alimentará o relatório 
do Sistema Financeiro (DF), com relação às entradas e saídas por doação COVID-19: 
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