
 

       

  

       

       

       

       

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

TOCANTINENSE 

PRESIDENTE 

ANTONIO CARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO  

DE  

ACHADOS E PERDIDOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Araguaína/TO 
2019 

 



2 

 

SUMÁRIO 

 
CAPÍTULO I ...........................................................................................................................................3 

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES .............................................................................................3 

CAPÍTULO II ..........................................................................................................................................3 

DA COMPETÊNCIA DO SETOR RESPONSÁVEL ........................................................................3 

CAPÍTULO III .........................................................................................................................................4 

DA ENTREGA DOS OBJETOS .........................................................................................................4 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................................4 

DA GUARDA E DEVOLUÇÃO DOS OBJETOS .............................................................................4 

CAPÍTULO V ..........................................................................................................................................4 

DA DESTINAÇÃO DOS OBJETOS NÃO RECLAMADOS ...........................................................4 

CAPÍTULO VI ........................................................................................................................................5 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS...............................................................................................................5 

APÊNDICE I ...........................................................................................................................................6 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS ................................6 

APÊNDICE II ..........................................................................................................................................7 

RELAÇÃO DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS ....................................................................7 

 

 
 
 



3 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

Art. 1º. Este Regulamento tem por finalidade definir os procedimentos a serem 

adotados em relação aos objetos achados e perdidos pelos usuários dos 

espaços do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

(UNITPAC). 

I. Para fins desse procedimento, “objetos” são todos aqueles materiais ou itens 

encontrados nas dependências do UNITPAC, tais como aparelhos 

eletrônicos, materiais didáticos, artigos de vestuário, acessórios, 

documentos pessoais, cartões bancários e outros. 

 

II. As regras de que trata esse Procedimento dar-se-á mediante a formalização do 

recolhimento e da devolução dos objetos, observados o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos pelo presente. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO SETOR RESPONSÁVEL 

Art. 2º. A Coordenação Administrativo-Financeira estabelece a localização e 

instalação do Setor de Apoio ao Docente do UNITPAC, responsável 

pelos objetos achados e perdidos, ao que dará publicidade institucional. 

Compete ao referido Setor: 

I. receber e armazenar objetos encontrados nas dependências do 

UNITPAC, preenchendo adequadamente o formulário com a relação de 

objetos achados e perdidos de maneira mais completa possível 

(APÊNDICE I); 

II. manter vigilância sobre os objetos recebidos, zelando pela conservação 

dos mesmos; 

III. elaborar relação dos objetos sob responsabilidade do setor, 

especificando características e quantidades e mantê-la sempre 

atualizada (Apêndice II); 

IV. diligenciar no sentido de encontrar os proprietários dos objetos; 

V. proceder quanto à devolução do objeto caso haja a identificação do 

proprietário, preenchendo adequadamente o formulário de registro 

(Apêndice I). 
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CAPÍTULO III 

DA ENTREGA DOS OBJETOS 

Art. 3º. A entrega dos objetos achados e perdidos deverá ser realizada no Setor de 

Apoio ao Docente do UNITPAC, de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 

21h, aos sábados, das 08h às 12h. 

Art. 4º. A entrega de qualquer objeto deverá ser feita ao colaborador do Setor de 

Apoio ao Docente, mediante preenchimento do formulário de registro de 

objetos (Apêndice I), que indicará o nome completo e o telefone do 

entregador, bem como a descrição e o estado de conservação do objeto. 

 

CAPÍTULO IV 

DA GUARDA E DEVOLUÇÃO DOS OBJETOS 

Art. 5º. O Setor de Apoio ao Docente do UNITPAC manterá os objetos entregues à 

sua guarda pelo prazo de até 06 meses, contados da data do seu 

recebimento. 

Art. 6º. A retirada dos objetos deverá ocorrer no local e horário informados no 

artigo 3º. deste Regulamento. 

Art. 7º. Os documentos de identidade ou quaisquer outros documentos 

nominativos deverão ser restituídos ao seu titular mediante preenchimento 

e assinatura de formulário de registro de objetos. 

Art. 8º. Os demais objetos deverão ser restituídos a quem provar ser titular de 

direito de propriedade ou equiparado sobre os mesmos, mediante 

preenchimento e assinatura de formulário de devolução. 

 

CAPÍTULO V 

DA DESTINAÇÃO DOS OBJETOS NÃO RECLAMADOS 

Art. 9º. Após o decurso do prazo de guarda (Art. 5º), os documentos de identidade 

ou quaisquer outros documentos achados e não reclamados serão 

encaminhados aos respectivos órgãos emissores. 

Art. 10. Após o decurso do prazo de guarda, a decisão sobre a destinação dos 

bens de grande valor nominativos achados e não reclamados caberá ao 

conselho superior. 

Art. 11. Os bens de pequeno valor achados e não reclamados, após o decurso de 

prazo de guarda, serão doados ou descartados. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. O UNITPAC não fará e nem receberá qualquer tipo de recompensa ou 

indenização pela guarda e devolução de objetos. 

Art. 13. Atendendo ao disposto no artigo 1.236 do Código Civil Brasileiro, o 

UNITPAC fará divulgação da relação dos objetos recebidos no site 

institucional e/ou mural próprio. 

Art. 14. As dúvidas ou omissões suscitadas na aplicação deste Regulamento serão 

suprimidas pela Coordenação Administrativo-Financeira. 

Art. 15. Consideram-se excluídos do âmbito de aplicação do presente 

Regulamento, os animais, os objetos furtados, as substâncias tóxicas e 

perigosas que serão desde sua entrega encaminhadas à autoridade 

competente. 

 

Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Araguaína/TO, 14 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Conselho Superior 
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APÊNDICE I 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREGADOR 

Nome Completo: 

Telefone:(  )  

 

Forma de comprovação de propriedade: 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO 

Descrição detalhada: 

 

 

Estado de conservação: 

 

Código: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A DEVOLUÇÃO 

Data:  

 

Horário:  

 
  _________________________                     _____________________________ 
        Assinatura do Entregador                                Assinatura do Recebedor 

 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Proprietário 

 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

Nome Completo: 

Matrícula: RG: 

Celular: Telefone: 

(  ) Discente           (  ) Docente           (  ) Colaborador           (  ) Outros 
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APÊNDICE II 

RELAÇÃO DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS 

 

Cód. Descrição Entrada Saída Situação 

0001     

0002     

0003     

0004     

0005     

0006     

0007     

0008     

0009     

0010     

0011     

0012     

0013     

0014     

0015     

0016     

0017     

0018     

0019     

0020     

0021     

0022     

0023     

0024     

0025     

0026     

0027     

0028     

0029     

0030     

0030     

 
 

Araguaína/TO, ___ de _____________ de _______. 


