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PATRIMÔNIO 

Área responsável pelo registro analítico e controle dos fatos relacionados ao ingresso, 

movimentação e baixa de bens de caráter permanente. 

São atribuições da Área de Patrimônio: 

I - Acompanhar os serviços de recebimento, conferência, guarda, distribuição e 

gerenciamento de bens permanentes no âmbito do IFAL; 

II - Emissão de Termos de Responsabilidade pelo uso e guarda dos bens; 

III - Registro dos bens permanentes no sistema informatizado; 

IV – Identificação (Emplaquetamento/Etiquetamento) dos bens permanentes; 

V - Emissão ou acompanhamento do termo de transferência de bens permanentes; 

VI - Efetuar troca de responsabilidade no sistema informatizado; 

VII - Emissão de Termo de Baixa de bens; 

VIII - Acompanhamento da Comissão de Avaliação de Bens; 

IX - Acompanhamento da Comissão de Inventário de Bens; 

X - Ajuste no sistema informatizado das inconsistências detectadas pela Comissão de 

Inventário; 

XI - Acompanhamento da Comissão de Desfazimento de Bens; 

XII - Supervisionar a utilização dos bens patrimoniais do IFAL; 

XIII - Elaboração do Relatório Mensal de Bens; 

XIV - Propor normas e procedimentos operacionais relativos às atividades de gestão de 

recursos de patrimônio no âmbito do respectivo campo de atuação 

Os anexos com nomeação “provisório” deverão ser utilizados quando da impossibilidade do uso 

do SIPAC – Módulo Patrimônio, exigindo a migração das informações assim que possível. 
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PT-01-00 – INCORPORAÇÃO OU CADASTRO DE BENS EM SISTEMA PATRIMONIAL 

DEFINIÇÃO – São os procedimentos necessários para a identificação, inclusão e registro de um 

bem no sistema patrimonial do IFAL. 

Os procedimentos descritos neste tópico se aplicam para as incorporações de bens móveis 

realizadas tanto na Reitoria como nos campi. Segundo o artigo 82 do Código Civil Brasileiro: “são 

móveis os bens suscetíveis de movimento próprio [semoventes], ou de remoção por força alheia, 

sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”. 

Semoventes são animais para trabalho, produção, reprodução ou exposição e equipamentos de 

montaria e não destinados a laboratório ou corte como animais para jardim zoológico, animais para 

produção, reprodução e guarda, animais para sela e tração. Para os procedimentos que serão 

tratados, consideraremos “semovente” para caracterizar os animais passíveis de alguma transação 

patrimonial. 

PROCEDIMENTOS 

Os procedimentos do fluxo de Incorporação ou Cadastro de Bens em Sistema Patrimonial passam 

pelas áreas de Patrimônio e Contabilidade, na sequência a seguir. 

INÍCIO 

 

1- Receber Bem para Incorporação Patrimonial 

Consiste no recebimento do bem enviado pelo Setor de Almoxarifado com vistas a fazer o Registro 

e a Incorporação do bem no patrimônio do IFAL. 

O recebimento de bens semoventes se dá inicialmente com a conferência física do animal, por setor 

competente. 

Durante o recebimento do bem, deve-se verificar a documentação que o acompanha (Nota Fiscal, 

Termo de Doação ou Formulário de Nascimento) e fornecer as informações necessárias para seu 

cadastro e arquivamento no Setor de Patrimônio. Esses documentos variam conforme a modalidade 

Área de Patrimônio 
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de aquisição do bem (doação, compra, permuta, cessão, comodato, produção interna). Geralmente, 

os bens entregues ao setor de Patrimônio são 1) o documento principal original (nota fiscal, por 

exemplo), 2) a Nota de Saída do setor de Almoxarifado e, se necessário conforme legislação vigente, 

3) Nota de Recebimento. A Nota de Empenho é importante para acompanhamento da aquisição e 

pode ser obtida no portal da transparência.  

2 - Realizar Tombamento 

Depois de recebido o bem, este deverá ser cadastrado no sistema (SIPAC – Módulo Patrimônio) 

com informações referentes às suas características funcionais, especificações, valor de aquisição e 

nota fiscal. Todos os dados necessários ao cadastro no sistema são encontrados na nota fiscal e 

detalhes em nota de empenho, como a data de emissão da nota fiscal, data do atesto da nota fiscal, 

especificação do bem, entre outros. Caso a descrição recebida pelo Patrimônio esteja incompleta ou 

resumida, este deverá verificar a especificação e adequá-la à padronização requerida pelo IFAL, 

acrescentando dados importantes que identifiquem o bem, como medidas, cores, número de série ou 

qualquer outra informação que seja conveniente e auxilie nos processos de tombamento, inventário, 

alienação, avaliação e desfazimento. 

Efetuado o procedimento de cadastro, a numeração única comum a todas as unidades do IFAL será 

gerada para o bem, o número de tombamento. 

3 - Enviar Nota Fiscal para abertura de processo 

Envio de Nota Fiscal, contendo o número de tombamento do bem, para o Setor de Protocolo a fim 

de que este abra processo e dê continuidade aos fluxos pertinentes à liquidação e pagamento junto 

aos setores de contabilidade e finanças. Nos casos de doação, o bem não passará pela fase de 

pagamento, devendo apenas ser contabilizado e arquivado. Nos casos de bens que foram recebidos 

com atraso, deverá, também, ser enviado junto à Nota Fiscal, Relatório de Penalidades - Mora, 

elaborado pela Área de Almoxarifado, para que seja calculada a multa a ser descontada no 

pagamento e aplicadas as demais sanções necessárias. 

O bem é passível de afixar plaqueta/etiqueta de tombamento? 

Existem bens que por sua natureza não são passíveis de afixação de plaquetas/etiquetas, uma vez 

que seu controle através dessa técnica é inadequado. Para a identificação desses bens são 

observados os critérios referentes à dimensão, funcionalidade, mobilidade, valor artístico ou 

histórico, dificuldade de acesso, softwares e relação carga. 
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SIM 

4 - Afixar plaqueta/etiqueta de tombamento 

Uma vez que tenha sido realizado o tombamento do bem, deve-se afixar plaqueta/etiqueta contendo 

número de tombamento em local visível e de fácil acesso. No caso de carteiras e cadeiras, o IFAL 

define que a plaqueta/etiqueta de patrimônio com número de tombamento seja afixada na parte de 

baixo do assento; e em veículos, devem ser afixadas duas plaquetas/etiquetas: uma ao lado do 

número do chassi e outra no painel ao lado da porta de passageiro. 

A afixação do número de tombamento em bens semoventes pode ser realizada através da aplicação 

de brincos, coleiras, ou outra técnica específicos para este fim, escolhida em acordo com o setor 

responsável pelo semovente. 

NÃO – Caso não seja possível afixar plaqueta/etiqueta em um bem, este deverá seguir direto 

para a tarefa seguinte. 

 

O bem foi adquirido por uma UASG (Unidade Administrativa), mas pertencerá ao 

Patrimônio de outra Unidade? 

SIM: 

5.1 - Transferir Bem Patrimonial 

Transferência do bem ou conjunto de bens entre Unidades. Este registro deverá ser feito via SIPAC 

– Módulo Patrimônio. Emissão do Termo de transferência em 02 (duas) vias e entrega de uma junto 

com o bem ou conjunto de bens à Área de Patrimônio da Unidade solicitante, ficando a outra 

arquivada, devidamente assinada pelos responsáveis pelas Áreas de Patrimônio das Unidades 

envolvidas. Depois de realizada a transferência, este procedimento deve seguir para tarefa 7 - 

Informar à área de contabilidade as transferências e incorporações realizadas. 

Quando se tratar da transferência de bem semovente, este deve ser entregue diretamente em seu 

destino final, e de acordo com especificações da área responsável, evitando dano ou estresse do 

semovente. 
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NÃO – Caso o bem tenha sido adquirido pela UASG de sua própria unidade administrativa, a 

área de patrimônio deverá seguir as atividades a seguir especificadas. 

5.2 - Elaborar Termo de Responsabilidade do Bem 

Quando estabelecido número de tombamento do bem, deve-se emitir o Termo de Responsabilidade. 

Este se caracteriza como sendo um título jurídico que atribui o uso, a guarda e demais 

responsabilidades sobre o bem a um servidor do Instituto. Os termos de Responsabilidade devem 

trazer em seu corpo de trabalho a descrição do bem com seu respectivo número de tombamento e o 

detentor da carga. No IFAL, a responsabilidade de um bem, quando destinado a uso comum de um 

setor, é concedida ao responsável pelo setor onde este será utilizado. Nenhum bem pode ser 

utilizado sem que seu Termo de Responsabilidade seja assinado por quem lhe compete. Havendo 

ambientes em que funcionem mais de um setor, se houver possibilidade de distinção de cada bem 

entre os setores, deve-se elaborar um Termo de Responsabilidade para cada setor; não havendo 

possibilidade de distinção de cada bem entre os setores, deve-se elaborar um Termo de 

Responsabilidade único, que contemple todos os bens dos setores localizados nesse mesmo 

ambiente, devendo esse Termo ser assinado pela autoridade comum, hierárquica e imediatamente 

superior a tais setores. 

6 - Entregar Bem Patrimonial 

A autorização formal para a utilização do bem ou carga patrimonial se dá mediante a assinatura do 

Termo de Responsabilidade pelo responsável atribuído. Este documento deve ser assinado em duas 

vias, uma deixada para arquivamento pelo detentor da carga e outra para arquivamento do Setor de 

Patrimônio. Quando o bem for deixado pelo Almoxarifado sob a custódia provisória do Setor de 

Patrimônio, este deverá entregar o bem ao pretenso detentor da carga. Nos casos em que o bem for 

entregue em seu destino final, os trâmites necessários à incorporação deverão ser feitos diretamente 

neste local. 

Quando se tratar da transferência de bem semovente, este deve ser entregue diretamente em seu 

destino final, e de acordo com especificações da área responsável, evitando dano ou estresse do 

semovente. 

7 - Informar à Área de Contabilidade as Transferências e Incorporações realizadas 

A Área de Patrimônio da unidade cedente deverá informar mensalmente as transferências e 

incorporações efetuadas à Área de Contabilidade para que esta última proceda aos devidos registros 
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contábeis. Esta informação se dará através do Relatório Mensal de Movimentação de Bens - RMB. 

Este documento é gerado via SIPAC – Módulo Patrimônio, assinado pelo responsável pelo Setor 

Patrimônio e entregue à Área de Contabilidade, conforme Calendário acordado pela Pró-Reitoria de 

Administração – PROAD. 

 

8 - Atualizar registros contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a existência de bens no patrimônio do 

IFAL. 

TÉRMINO 

Área de Contabilidade 
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Figura 01: Fluxo PT-01-00 – INCORPORAÇÃO OU CADASTRO DE BENS EM SISTEMA PATRIMONIAL 

 

Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi.
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PT-02-00 – TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS 

DEFINIÇÃO - Caracteriza-se como sendo o processo de movimentação de bens móveis e 

transferência de responsabilidades sobre estes entre unidades administrativas do IFAL. 

Os procedimentos descritos neste tópico se aplicam às incorporações de bens móveis realizadas 

tanto na Reitoria como nos Campi. 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Requisitar Transferência de Bens Móveis 

Requisição de transferência de bem móvel, por memorando eletrônico, pelo dirigente máximo da 

unidade gestora solicitante ao dirigente máximo da unidade gestora cedente. Nos casos em que a 

Reitoria for o órgão cedente ou solicitante, cabe ao Pró-reitor de Administração decidir sobre a 

transferência ou solicitar a transferência, respectivamente. Aos bens que possuem uma natureza 

muito específica, é recomendável que antes de efetuada a transferência, haja a consulta dos setores 

que tenham correlação com a natureza do bem a ser transferido. Aplicam-se a esta recomendação, 

os bens referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação (onde deverá ser consultada a Área 

de TI), de Laboratórios (deverão ser consultados especialistas que utilizem o equipamento e a Área 

de Infraestrutura a fim de validar condições de estrutura predial para o novo local onde o bem será 

alocado) e bens que demandem condições estruturais específicas (como energia e espaço, por 

exemplo), em especial os bens Semoventes, que exigem condições de transporte e guarda 

específicas. 

 

2 - Decidir sobre Transferência 

Decisão sobre autorização da transferência do bem. A decisão, depois de ter sido tomada, positiva 

ou negativamente, deve ser informada ao solicitante, em resposta ao memorando eletrônico 

anteriormente citado. 

Unidade Gestora Solicitante 

Unidade Gestora Cedente 
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A requisição de transferência foi autorizada? 

NÃO – Casos em que a transferência não foi autorizada pela pretensa unidade cedente. 

3 - Comunicar impossibilidade de transferência 

Comunicação da impossibilidade de transferência ao solicitante, contendo a justificativa para tal, 

via memorando eletrônico. 

TÉRMINO – término do micro processo devido à não autorização para transferência. 

SIM – Casos em que a transferência foi autorizada e há prosseguimento do processo. 

4 - Autorizar Transferência de Bens Móveis (Baixa) 

Autorização da transferência de bens móveis ao Setor de Patrimônio. Esta autorização deverá ser 

realizada via sistema e encaminhada ao Setor de Patrimônio. Após realizada a autorização, o 

solicitante receberá uma notificação, via SIPAC – Módulo Patrimônio, informando que seu pleito 

foi atendido. 

 

5 - Registrar Transferência do Bem (Saída) 

Registro da transferência do bem ou conjunto de bens entre unidades. Este registro deverá ser feito 

via SIPAC – Módulo Patrimônio ou pelo Anexo 01. Emissão do Termo de Transferência em 02 

(duas) vias e entrega de uma junto com o bem ou conjunto de bens à Área de Patrimônio do 

Campus solicitante e a outra fica arquivada devidamente assinada pelos responsáveis pelas Áreas de 

Patrimônio das unidades envolvidas. Observe-se que os bens deverão permanecer em seus 

respectivos locais de origem, até que sejam concluídos os procedimentos de transferência 

necessários ao deslocamento. 

NOTA – Após o Registro de Transferência do Bem ser efetivado, há atividades que devem ser realizadas ao 

mesmo tempo tanto pela unidade solicitante quanto pela cedente. Ao passo em que a unidade cedente deve 

prosseguir com os trâmites de registro de saída do bem (atividades 6 e 7 do presente fluxo), a Unidade 

Solicitante deve dar início aos procedimentos de recebimento do bem transferido (atividades 8 a 12 deste 

fluxo). Esses procedimentos devem ocorrer de forma simultânea. 

Área de Patrimônio da Unidade Gestora Cedente 
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6 - Informar Transferência do Bem através do RMB 

A Área de Patrimônio da unidade cedente deverá informar mensalmente as transferências efetuadas 

à Área de Contabilidade para que esta última proceda aos devidos registros contábeis. Esta 

informação se dará através do Relatório Mensal de Movimentação de Bens - RMB. Este documento 

é gerado via SIPAC – Módulo Patrimônio, assinado pelo responsável pelo Patrimônio e entregue à 

Área de Contabilidade conforme cronograma definido por essas Áreas. 

 

7 - Atualizar Registros Contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a saída do bem para outra unidade 

administrativa do IFAL. 

 

8 - Registrar Transferência de Bens (entrada) 

Após coleta do bem ou conjunto de bens na unidade cedente, realizar a validação da transferência 

entre unidades. Este registro deverá ser feito via SIPAC – Módulo Patrimônio. 

NOTA – Depois de registrada a entrada de um novo bem por transferência, a unidade solicitante ou 

recebedora do bem deverá dar início a dois procedimentos simultâneos: a atualização do bem nos seus 

registros contábeis (atividades 9 e 10 deste fluxo) e a entrega do bem ao detentor da carga.(atividades 11 e 

12 do presente fluxo). 

9 - Informar Transferência do Bem através do RMB 

A Área de Patrimônio da unidade solicitante deverá informar mensalmente os bens recebidos por 

meio de transferências entre unidades administrativas à Área de Contabilidade para que esta última 

proceda aos devidos registros contábeis. Esta informação se dará por intermédio do Relatório 

Mensal de Movimentação de Bens – RMB ou Anexo II. Este documento é gerado via SIPAC – 

Módulo Patrimônio, assinado pelo responsável pelo Patrimônio e entregue Área de Contabilidade 

conforme cronograma definido por essas Áreas. 

Área de Contabilidade da Unidade Gestora Cedente 

Área de Patrimônio da Unidade Gestora Solicitante 
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10 - Atualizar Registros Contábeis (entrada) 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a entrada do bem vindo de outra 

unidade administrativa do IFAL. 

 

11 - Elaborar Termo de Responsabilidade do Bem 

Emissão, SIPAC – Módulo Patrimônio, do Termo de Responsabilidade do bem. Este se caracteriza 

como sendo um título jurídico que atribui o uso, a guarda e demais responsabilidades sobre o bem a 

um servidor do Instituto. Os Termos de Responsabilidade devem trazer em seu corpo de trabalho a 

descrição do bem com seu respectivo número de tombamento e o detentor da carga. No IFAL, a 

responsabilidade de um bem, quando destinado a uso comum de um setor, é concedida ao 

responsável pelo setor onde este será utilizado. Nenhum bem pode ser utilizado sem que seu Termo 

de Responsabilidade seja assinado por quem lhe compete. Havendo ambientes em que funcionem 

mais de um setor, se houver possibilidade de distinção de cada bem entre os setores, deve-se 

elaborar um Termo de Responsabilidade para cada setor; não havendo possibilidade de distinção de 

cada bem entre os setores, deve-se elaborar um Termo de Responsabilidade único, que contemple 

todos os bens dos setores localizados nesse mesmo ambiente, devendo esse Termo ser assinado pela 

autoridade comum, hierárquica e imediatamente superior a tais setores. 

12 - Entregar Bem Patrimonial 

A autorização formal para a utilização do bem ou carga patrimonial se dá mediante a assinatura do 

Termo de Responsabilidade pelo responsável atribuído. Este documento deve ser assinado em duas 

vias, uma deixada para arquivamento pelo detentor da carga e outra para arquivamento do Setor de 

Patrimônio. 

TÉRMINO 

 

 

Área de Contabilidade da Unidade Gestora Solicitante 

Área de Patrimônio da Unidade Gestora Solicitante 
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Figura 02: Fluxo PT-02-00 – TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS 

 

Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-03-00 – MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 

DEFINIÇÃO - Caracteriza-se como sendo o processo de deslocamento de bens móveis e 

transferência de responsabilidades sobre estes entre setores de uma mesma unidade administrativa 

(Campus ou Reitoria) do IFAL. 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Solicitar movimentação de bens via SIPAC 

Solicitação de movimentação de bens entre setores (de uma mesma unidade administrativa do IFAL) 

ao Patrimônio com vistas a registrar a guarda e responsabilidade de determinado bem de um setor 

para outro. Esta transferência de responsabilidade deverá ser solicitada ao Setor de Patrimônio, por 

memorando eletrônico, para que este proceda aos trâmites necessários para tal. Aos bens que 

possuem uma natureza muito específica, é recomendável que antes de efetuada a movimentação, 

haja a consulta dos setores que tenham correlação com a natureza do bem a ser movimentado. Esta 

recomendação é aplicada aos bens referentes à Tecnologia da Informação e Comunicação (onde 

deverá ser consultada a Área de TI), aos Laboratórios (deverão ser consultados especialistas que 

utilizem o equipamento e a Área de Infraestrutura a fim de validar condições de estrutura predial 

para o novo local onde o bem será alocado) e aos bens que demandem condições estruturais 

específicas (como energia e espaço, por exemplo), em especial os bens Semoventes, que exigem 

condições de transporte e guarda específicas. 

 

2 - Registrar movimentação de bens no sistema 

Registro da movimentação do bem entre setores da mesma Unidade no sistema, alterando o local do 

bem. 

3 - Emitir novos Termos de Responsabilidade do bem e autorizar utilização da carga 

patrimonial 

Detentor da Carga 

Área de Patrimônio da Unidade 
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Emissão de Termos de Responsabilidade via sistema. Estes documentos devem ser emitidos para 

todos os setores envolvidos na movimentação. Ao beneficiário, concedendo autorização formal para 

a utilização do bem ou carga patrimonial, bem como as responsabilidades advindas desta; ao 

cedente, promovendo a atualização da carga sob sua responsabilidade; e ao Setor de Patrimônio, 

responsável pela supervisão da movimentação. 

TÉRMINO 

 

 

Figura 03: Fluxo PT-03-00 – MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 

 

Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-04-00 – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 

DEFINIÇÃO - Contagem Física dos Bens da instituição para fins de controle e gestão patrimonial 

por comissão designada especialmente para este fim. O Inventário patrimonial deverá ser feito: 

anualmente (com vistas a comprovar a quantidade de bens patrimoniais existentes em cada unidade 

gestora, até o final do exercício anual), inicial (quando da criação de uma unidade gestora com 

vistas a proceder à identificação e ao registro dos bens existentes); em caso de transferência de 

responsabilidade (necessário quando houver a mudança do dirigente máximo da unidade detentora 

do bem); em caso de extinção ou transformação (quando houver a extinção ou transformação da 

unidade detentora do bem); eventualmente ou sob demanda (realizada a qualquer período por 

iniciativa de qualquer detentor de carga, do Setor de Patrimônio, ou de órgãos de fiscalização). 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Solicitar instituição de Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Móveis 

Solicitação, por meio de memorando eletrônico, ao Dirigente máximo da unidade administrativa, de 

instituição de Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Móveis com minuta de Portaria, em 

anexo. Em se tratando da Reitoria, caberá à Diretoria de Suprimentos solicitar a emissão de portaria 

à Pró-Reitoria de Administração, que, anuindo, encaminhará a solicitação ao Reitor. A definição do 

número de membros da Comissão deverá considerar a extensão e a complexidade dos trabalhos, 

devendo ser constituída por, no mínimo, 03 (três) servidores. A Área de Patrimônio de cada unidade 

também deve estar atenta aos prazos e acompanhar o processo de instituição da comissão junto à 

Diretoria de Suprimentos/ Diretoria (Departamento) de Administração). 

 

2 - Instituir Comissão de Inventário 

Escolher servidores para integrar a Comissão de Inventário. Não poderão integrar a Comissão de 

Inventário servidores que façam parte da força de trabalho da Área de Patrimônio das unidades 

administrativas do IFAL. Uma vez escolhidos os servidores, estes deverão ser formalmente 

nomeados através de portaria do Dirigente Máximo da unidade administrativa, conforme anexos 03 

Diretoria de Suprimentos (Reitoria)/ Diretoria de Administração (Campus) 

Dirigente Máximo da Unidade Administrativa 
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e 04. Nos casos da realização de inventário anual obrigatório, recomenda-se que a Comissão seja 

formalmente constituída até o dia 15 de outubro do ano corrente (ou dia útil subsequente, quando 

aplicável). Esta data pode variar de acordo com a complexidade para realização dos trabalhos em 

cada unidade. Nos outros casos previstos para a realização de inventário, o prazo para constituição 

da Comissão variará conforme a demanda. 

Durante a realização de qualquer tipo de inventário, fica vedada toda e qualquer movimentação 

física de bens localizados nos endereços abrangidos pelos trabalhos, exceto mediante autorização 

específica da Área de Patrimônio, em acordo formal com a Comissão de Inventário. 

Os bens registrados após a conclusão dos trabalhos da comissão, mas ainda no mesmo exercício 

serão contabilizados, mas validados pela Comissão de Inventário apenas no período seguinte. 

 

3 - Realizar trabalhos de elaboração de inventário 

A realização dos trabalhos da Comissão de Inventário deverá apurar a relação de bens existentes no 

IFAL, os setores onde estes estão alocados, os responsáveis e o estado de cada bem. Para tanto, 

inicialmente, a Comissão receberá uma lista do setor de Patrimônio, contendo os setores e os bens 

que estão sob sua responsabilidade; em seguida, a Comissão deverá conferir se os bens listados 

correspondem aos contidos na relação entregue pelo Patrimônio. Cabe a Comissão registrar as 

ocorrências e incluí-las no Relatório de Inventário, devendo também informar quais bens não 

possuem plaquetas/etiquetas ou ainda em quais deles as plaquetas/etiquetas se encontram 

irregularmente dispostas ou danificadas. Também é dever da Comissão avaliar os bens quanto ao 

seu estado, indicando possíveis bens que sejam objeto de desfazimento. 

4 - Elaborar relatório de inventário 

Elaboração de relatório contendo os procedimentos realizados, a situação geral do patrimônio da 

unidade gestora e as recomendações para correção de divergências e anormalidades encontradas. A 

Comissão de Inventário terá 60 (sessenta) dias contados a partir de sua nomeação para realizar 

todos os seus trabalhos e encaminhar, por meio de processo administrativo, o Relatório produzido 

ao Dirigente Máximo de sua unidade administrativa (Campus - Diretores Gerais; Reitoria - Reitor). 

 

Comissão de Inventário Patrimonial 
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5 - Enviar relatório de inventário para aprovação 

Envio do Relatório de Inventário, por meio de processo administrativo, ao Dirigente Máximo da 

unidade administrativa, a fim de que este decida sobre a aprovação ou não deste documento. 

 

6 - Analisar Relatório de Inventário 

Análise do Relatório de Inventário entregue pela Comissão. Caso o Relatório não seja aprovado, 

este deverá ser encaminhado à Comissão para adequações. Caso o relatório seja aprovado e existam 

divergências ou anormalidades informadas, este deverá ser encaminhado para o Setor de Patrimônio, 

a fim de que este as apure e tome as medidas que lhes sejam cabíveis. 

O Relatório de Inventário foi aprovado? 

NÃO – Caso o Relatório não seja aprovado, este deve voltar para a Comissão de Inventário, a 

fim de que sejam tomadas as providências necessárias. 

7 - Adequar Relatório de Inventário 

Adequação do Relatório de Inventário, considerando a análise feita pelo Dirigente Máximo da 

unidade administrativa. 

SIM 

Houve divergências de patrimônio a serem apuradas? 

NÃO 

 

8 - Comunicar aprovação do inventário às Áreas de Patrimônio e Contabilidade 

Comunicação, por meio de memorando eletrônico, de que o inventário foi aprovado para as Áreas 

de Patrimônio e Contabilidade, a fim de que estas procedam aos trâmites cabíveis. 

 

Dirigente Máximo da Unidade Administrativa  

Dirigente Máximo da Unidade Administrativa 
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09 - Realizar Conciliação Contábil anual 

Realização de conciliação contábil conforme normas definidas pelos órgãos competentes e rotinas 

adotadas pela Área responsável. 

 

10 - Arquivar Relatório de Inventário aprovado 

Arquivamento do Relatório de Inventário Anual de Patrimônio, que servirá de referência para os 

futuros inventários. 

TÉRMINO – o microprocesso termina nesta etapa, mesmo que passe por uma adequação de 

inventário conforme será relatado nas atividades a seguir. 

 

Houve divergências de patrimônio a serem apuradas? 

SIM – caso haja divergências, o fluxo deverá seguir as atividades 11 a 13 e retornar para a 08. 

11 - Solicitar apuração de divergências 

Solicitação de apuração de divergências encontradas no Relatório de Inventário ao Setor de 

Patrimônio, encaminhando o processo administrativo. 

 

12 - Apurar e relatar divergências encontradas pela Comissão de Inventário 

Após recebido o Relatório de Inventário aprovado, deve-se apurar as divergências e anormalidades 

encontradas, observados os setores responsáveis onde estas foram informadas.  

A Área de Patrimônio deve analisar os setores onde foram encontradas divergências, preencher o 

Formulário de Notificação (Anexo 05) e enviar para os responsáveis pelos setores envolvidos. Este 

responsável terá até 05 (cinco) dias úteis para regularização ou justificativa da situação. 

Área de Contabilidade 

Área de Patrimônio 

Dirigente Máximo da Unidade Administrativa 

Área de Patrimônio 
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Nos casos em que a própria Área de Patrimônio for a responsável pelas divergências, esta deverá 

saná-las de igual maneira. Para os casos não solucionados, será dado início à apuração de 

responsabilidade, em procedimento próprio. 

Apuradas as divergências e anormalidades encontradas, o Setor de Patrimônio deverá enviar o 

Relatório de Inventário, com o anexo gerado, para o Dirigente Máximo da unidade administrativa. 

 

13 - Analisar relatório de inventário com apuração de divergências e anormalidades 

Análise do relatório com as devidas considerações apresentadas pela Área de Patrimônio. 

NOTA – deste ponto em diante, o processo retorna a atividade 8. 

 

TÉRMINO

Dirigente Máximo da Unidade Administrativa 
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Figura 04: Fluxo PT-04-00 – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-05-00 – DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS 

DEFINIÇÃO - Conjunto de atividades necessárias à exclusão de um bem, considerado inservível, 

da carga patrimonial do IFAL, uma vez que este não serve mais à finalidade para a qual foi 

adquirido. São considerados bens inservíveis aqueles que, devidamente avaliados, foram 

classificados como ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis, conforme orientações 

expressas no artigo 3º, do Decreto nº 99.658/1990. Ainda segundo o relatado Decreto, são 

consideradas formas de desfazimento: alienação (operação de transferência do direito de 

propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação) e a inutilização ou abandono. 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Indicar bens para desfazimento 

Indicação de bens para desfazimento, mediante constatação feita por meio de inventário 

institucional, ou sob solicitação requerida pelo detentor da carga, Dirigente Máximo da unidade 

administrativa ou Área de Patrimônio. Em todos os casos, o Setor de Patrimônio deverá elaborar 

lista contendo os pretensos bens para desfazimento com vistas a investigar se outro setor ou unidade 

do instituto possui interesse em ser o novo detentor da carga. Regularmente, a indicação de 

desfazimento deverá ser anual, preferencialmente em até 30 (trinta) dias após o término do 

procedimento de Inventário de Bens Patrimoniais (PT-04-00). 

NOTA – O Solicitante de desfazimento é uma figura que pode vir de todas as unidades administrativas e 

setores, desde que seja o detentor da carga. Essa figura pode também se referir ao representante da Área de 

Patrimônio e ao Dirigente Máximo da unidade administrativa. 

 

2 - Elaborar e divulgar lista de bens para desfazimento às unidades administrativas do IFAL 

Elaboração e divulgação de lista contendo o bem ou bens que foram indicados como próprios ao 

desfazimento. A lista deve ser socializada entre os setores e as unidades administrativas do IFAL a 

fim de que estes manifestem interesse quanto a ser o novo detentor da posse de algum dos bens 

Solicitante de Desfazimento 

Área de Patrimônio 
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expostos. Deve-se conceder um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da divulgação, 

para que a unidade administrativa manifeste interesse. Em caso positivo, o Patrimônio deverá seguir 

procedimentos de transferência ou movimentação de bens, conforme fluxo. Após essa consulta, 

caso ainda restem bens a serem retirados, a Área de Patrimônio deverá solicitar, ao Dirigente 

Máximo da unidade administrativa, a instituição de Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens. 

Havendo a impossibilidade de transferência ou movimentação de bens (bens que podem provocar 

risco à saúde, à vida das pessoas em seu entorno ou de contaminação ambiental), a Área de 

Patrimônio poderá fazer, de imediato, a solicitação de instituição de Comissão de Desfazimento, 

justificando a ausência da socialização da lista de bens para desfazimento. 

Houve unidades administrativas/setores interessadas no bem divulgado? 

SIM - Seguir para o Fluxo de Transferência (PT-02-00) ou de Movimentação (PT-03-00), a 

depender do caso. 

NÃO 

3 - Solicitar instituição de Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens 

Solicitação, por meio de memorando eletrônico, com proposta de minuta de portaria, ao Dirigente 

Máximo da unidade gestora, de instituição de comissão especialmente designada para avaliar um 

determinado bem e um possível desfazimento deste. 

 

4 - Instituir comissão de avaliação e desfazimento de bens 

Instituição de Comissão para avaliação de bens quanto ao seu estado, valor de mercado e indicação 

ou não de desfazimento. Esta Comissão deverá ser composta por, no mínimo, 3 (três) servidores 

com conhecimento técnico suficiente para emitir o parecer de que se necessita, de acordo com a 

natureza do bem. 

5 - Comunicar instituição de Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens ao patrimônio 

Comunicação, à área de Patrimônio, de que uma Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens 

foi instituída. Esta comunicação deverá conter quais servidores integram a Comissão, quando estes 

Dirigente Máximo da Instituição 



                                                                                                                                                                  

Procedimentos Patrimoniais – Versão 01 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 
 

24 

iniciarão seus trabalhos e qual bem ou conjunto de bens serão avaliados e o prazo para conclusão 

dos trabalhos. 

 

6 - Instruir Processo de Avaliação e Desfazimento de Bens Móveis 

Instrução de processo para que os trabalhos da Comissão de Desfazimento possam ser iniciados. 

Nesta etapa, o presidente da Comissão deverá solicitar abertura de processo junto à Área de 

Protocolo, constando: 

I - Portaria de Nomeação da Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens Móveis; 

II - Legislação pertinente ao processo de Desfazimento; 

III - Memorandos ou solicitações de desfazimento. 

Após processo aberto, o presidente deve convocar a Comissão e planejar os trabalhos a serem 

executados. A Comissão deverá iniciar seus trabalhos em até 05 dias úteis após a publicação da 

portaria de nomeação. 

7 - Realizar trabalho de avaliação do bem 

Realização de avaliação do bem conforme indicação feita. A Comissão deverá verificar o estado do 

bem, isto é, se este atende a classificação de inservível (ocioso, recuperável, antieconômico ou 

irrecuperável), conforme orientações expressas no artigo 3º, do Decreto nº 99.658/1990. Avaliar o 

preço corrente do bem no mercado ou, na impossibilidade de obtê-lo, pelo valor histórico corrigido 

ou valor atribuído por avaliador competente; indicar ou não a possibilidade de seu desfazimento e 

caso opte por este trâmite (desfazimento), indicar a forma mais apropriada para fazê-lo, observando 

as condições impostas pelo Decreto nº 99.658/1990. Ao final do trabalho, a Comissão deverá gerar 

um relatório, contendo seu parecer, enviando-o ao Dirigente Máximo da unidade administrativa. 

No caso dos bens Semoventes, a comissão pode solicitar participação de profissional competente 

para esta finalidade. 

 

8 - Aprovar Relatório de Avaliação do Bem 

Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens 

Dirigente Máximo da Unidade Administrativa 
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Análise do Relatório de Avaliação do Bem. Caso o parecer da Comissão seja positivo ao 

desfazimento, deve-se decidir quanto à autorização sobre continuidade aos trâmites de desfazimento. 

Caso haja indicação negativa para o desfazimento no Relatório, deve-se encerrar o processo. Em 

todo o caso, a decisão acerca da continuidade ou não do processo deve ser comunicada à Área de 

Patrimônio, para que esta tome as providências que lhe sejam cabíveis. 

A decisão sobre a continuidade do processo de desfazimento foi favorável? 

NÃO 

9 - Arquivar processo 

Arquivamento de processo de desfazimento inicialmente indicado. Uma vez que o solicitante não 

seja o Dirigente Máximo da unidade gestora, o responsável pela indicação de desfazimento deve ser 

informado sobre o arquivamento do processo. 

SIM – Caso seja decidido pelo desfazimento do bem, deve-se observar a modalidade indicada 

e executá-la, verificando sempre o que versa o Decreto 99.658/90. 

 

O bem ou conjunto de bens foi avaliado como ocioso ou recuperável? 

NÃO – caso o bem não tenha sido classificado como ocioso ou recuperável, deve-se observar se 

este se enquadra como “microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, impressoras e 

demais equipamentos de informática, conforme o artigo 5 do Decreto 99.658/1990. Após isso, 

deve-se seguir para as atividades 11 ou 12, a depender do caso. 

SIM 

10 - Solicitar Informe de desfazimento à Administração Pública Federal 

Solicitação, à Diretoria de Suprimentos (nos casos da Reitoria) ou à Diretoria Administrativa de 

Campus (nos casos de Campus), que informe à Administração Pública Federal, por meio do 

COMUNICA do SIAFI, que o IFAL está em processo de desfazimento de bens. A Diretoria de 

Suprimentos deverá deixar claro no corpo da comunicação que os interessados deverão entrar em 

contato a Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens, a fim de obterem informações sobre os 

bens próprios ao desfazimento. 

Área de Patrimônio 
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Algum órgão da Administração Pública Federal apresentou interesse em receber os bens 

indicados para desfazimento pelo IFAL? 

SIM – caso algum órgão da administração pública apresente interesse em receber os bens 

indicados para desfazimento, a Comissão deve indicar isso e finalizar o relatório de avaliação 

de bem, seguindo para a atividade 12. 

NÃO 

O bem apresentado para desfazimento é de informática e apresenta a classificação do artigo 

5º do Decreto 99.658/1990? 

NÃO - caso o bem apresentado para desfazimento não apresente a classificação do artigo 5º 

do Decreto 99.658/1990, a Comissão deve indicar essa constatação e finalizar o Relatório de 

Avaliação de Bem, seguindo para a atividade 12. 

SIM 

11- Solicitar informe à SLTI do processo de desfazimento 

Solicitação à Diretoria de Suprimentos (Reitoria) ou ao DA (Campus) que informe, por meio de 

ofício, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - MPOG, o processo de desfazimento de bens de informática e seu respectivo 

mobiliário do IFAL (para fins do Decreto 99.658/90 são considerados bens de informática e seu 

respectivo mobiliário passíveis de desfazimento: microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, 

impressoras e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, peças-parte ou 

componentes, classificados como ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável) , bem como 

a lista destes. O ofício deve requerer também que a SLTI se manifeste no sentido de indicar 

instituição beneficiária. Observando as orientações da SLTI presentes no 

comprasgovernamentais.gov.br: 

I - Preencher e enviar as informações dos itens disponíveis para desfazimento que se 

enquadrem exclusivamente como equipamentos de informática e mobiliário de informática. 

Para o preenchimento deverá ser utilizada planilha de desfazimento disponibilizada no 

comprasgovernamentais.gov.br. 
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II - A relação de itens de mobiliário deve estar separada da relação de itens de informática. 

(Anexo I - Equipamentos, peças/partes e componentes de informática. Anexo II - Mobiliário 

de informática). 

III - O oficio de encaminhamento e respectiva relação de bens, deverá ser encaminhada para: 

Diretor de Logística e Serviços Gerais - SLTI 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 Esplanada dos Ministérios - Bloco C - 3º Andar - sala 353 

 70046-900 - Brasília - DF 

IV - O prazo de 30 dias (§ 3º do Art.5º), para manifestação por parte da SLTI em relação aos 

bens, terá início na data de recebimento do oficio com a lista de bens junto ao protocolo do 

MPOG. 

V - Concomitante ao envio da documentação impressa (Oficio e lista dos bens), cópia digital 

da relação de bens (planilha de desfazimento) deverá ser enviada por meio eletrônico ao 

endereço: desfazimento@planejamento.gov.br. 

12 - Finalizar relatório de avaliação de bem 

Finalização do parecer contendo a forma mais apropriada para desfazimento dentre as apresentadas 

pelo Decreto 99.658/90. 

I - São consideradas forma de desfazimento: alienação por venda, permuta ou doação; e 

inutilização ou abandono. 

II - As formas de desfazimento devem ser consideradas avaliando-se o estado do bem e a 

prioridade em seu repasse de posse. 

III - Bens considerados ociosos ou recuperáveis devem ser prioritariamente disponibilizados 

à Administração Pública Federal, caso essa não manifeste interesse em prazo determinado, a 

Comissão deve considerar a alienação para outras instituições (respeitando o que versa o 

Decreto 99.658/90 das condições para tal). 

IV - Nos casos em que o processo de desfazimento envolver bens da Área de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação e a Administração Pública Federal não apresentar interesse 
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(nos casos que lhe seja pertinente), deve-se informar o desfazimento para que a Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

indique instituição receptora que esteja em consonância com o Programa de Inclusão Digital 

do Governo Federal. 

V - Quando a SLTI não apresentar manifestação, o IFAL poderá indicar a instituição a ser 

beneficiada. Preferencialmente as formas de alienação (doação ou venda) deverão ser 

escolhidas para desfazimento, caso seja comprovado sua impossibilidade, pode-se escolher a 

inutilização ou abandono. 

TÉRMINO 
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Figura 05: Fluxo PT-05-00 – DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-06-00 – DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

DEFINIÇÃO - Modalidade de desfazimento prevista no Decreto 99.658/1990, descrita como uma 

operação de transferência do direito de propriedade de bem. Esta deve ser motivada avaliando 

razões de interesse social e é efetuada pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal 

direta, pelas autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor dos órgãos e 

entidades conforme o estado do bem disponibilizado para desfazimento. 

NOTA: O presente fluxo tem seu início com o fluxo PT-05-00. 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Autorizar início do processo de desfazimento 

Autorização, por meio de despacho no processo de desfazimento, conforme termos e condições 

especificadas pela Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens, em seu Relatório. 

 

Passaram-se mais de 60 dias desde a última avaliação do bem? 

SIM 

2 – Atualizar valores de bens para desfazimento 

Atualização dos valores inicialmente empregados, tomando-se por base o fator de correção 

aplicável às demonstrações contábeis e se considerando o período decorrido entre a avaliação e a 

conclusão do processo de alienação. 

NÃO 

3 - Preparar Minuta do Termo de Doação 

Preparação de Termo de Doação. Os ditames do Termo deverão ser construídos com base nas 

Reitoria 

Comissão de Desfazimento 
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informações do beneficiário, definido pela Comissão de Desfazimento em seu Relatório final 

aprovado pelo Dirigente Máximo da Unidade Administrativa. Nos casos em que ainda não se tiver 

definido o beneficiário1 da doação, a minuta do Termo de Doação deverá seguir junto com o edital 

para desfazimento, para análise e aprovação da Procuradoria Federal. 

O beneficiário foi definido (consulta aos órgãos da administração pública federal/indicado 

pela SLTI)? 

SIM – caso o beneficiário já tenha sido definido, deve-se seguir para a atividade 7 – do 

presente fluxo. 

NÃO 

Há possibilidade de dispensa da licitação para doação? 

SIM – seguir para a atividade 7 do presente fluxo. 

NÃO 

4 - Elaborar minuta para edital de doação 

Elaboração de edital constando a lista de bens que o IFAL pretende se desfazer, bem como o estado 

em que estes se encontram. Este documento deve trazer também as condições de habilitação e 

qualificação necessárias ao pretenso beneficiário; dia, hora e local da sessão (quando aplicável); 

além de outras informações que o IFAL julgar pertinentes. 

No caso de bens Semoventes, deve-se incluir cláusula expressa sobre a continuidade do bom 

tratamento do animal ou destinação específica. 

 

5 - Aprovar documentação 

Aprovação dos Termos do Edital, por meio de decisão administrativa anexada ao processo. Caso o 

processo seja aprovado, deverá seguir para análise jurídica; caso contrário poderá voltar para ajustes. 

                                                 
1BENEFICIÁRIO – entidade que se beneficiará dos bens postos pelo IFAL como próprios ao desfazimento. Nesta fase, 
os beneficiários são entidades apresentadas durante a fase de consulta a órgãos públicos ou instituições indicadas pela 
SLTI, conforme consta no fluxo PT-05-00. 

Reitoria 
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Foram requeridos ajustes na documentação? 

 

SIM – caso o reitor tenha requerido ajustes na documentação até então produzida, esta 

deverá retornar à Comissão para proceder ao que fora solicitado. Depois disso, o 

procedimento deve regressar a atividade 5. 

6 - Ajustar documentação 

Ajuste da documentação acumulada, requerido pela Reitoria. Após os ajustes feitos, o processo 

deverá ser reencaminhado para nova análise da Reitoria. 

 

NÃO – caso não tenham sido requeridos ajustes na documentação, a Reitoria deverá 

encaminhar o processo para análise da Procuradoria Federal. 

NOTA – nos casos em que não forem necessárias avaliações ou autorizações da Reitoria, o processo deverá 

seguir direto para a Procuradoria Federal, com vistas a análise. Essa situação é prevista quando o 

beneficiário foi definido durante o período de consulta aos órgãos da administração pública federal ou foi 

indicado pela SLTI. Ou seja após construção da minuta do Termo de Doação, com o beneficiário definido, o 

processo com toda sua documentação deve ser enviado à Procuradoria Federal para análise. 

7 - Analisar juridicamente o processo 

Análise jurídica sobre os documentos enviados para desfazimento (Termo de Doação e em alguns 

casos edital de doação). Esta pode resultar em parecer favorável, desfavorável ou condicionado; 

cota; ou nota. A Procuradoria, antes de emitir seu parecer, observará autorização do Reitor quanto 

ao início do processo. Após manifestação jurídica emitida, o processo deverá seguir para publicação. 

 

8 - Distribuir processo analisado 

Distribuição do processo com análise jurídica da Procuradoria Federal para o Campus. O Campus 

Comissão de Desfazimento 

Procuradoria Federal 

Reitoria 
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deverá ser avisado quando processo chegar na Reitoria. 

 

9 - Analisar Manifestação Jurídica 

Análise da manifestação jurídica emitida pela Procuradoria. Caso haja parecer favorável, o processo 

seguirá para a fase de publicação; caso haja parecer condicionado, atender à condição de acordo 

com o que fora pedido pela Procuradoria e publicar o edital; caso haja cota ou nota, atender a 

condição de acordo com o que fora pedido pela Procuradoria e devolver para nova análise. 

O parecer jurídico foi favorável? 

SIM – Caso o parecer jurídico tenha sido favorável e o beneficiário já tiver sido definido, o 

bem proposto deve seguir para a preparação para desfazimento conforme consta na atividade 

13; quando o parecer tiver sido favorável e não houver beneficiário definido, o edital de 

seleção de beneficiários deve ser publicado seguindo a atividade 21. 

NÃO – Caso o parecer jurídico não tenha sido favorável, deve-se avaliar se existe alguma 

diligência a ser cumprida. 

Houve diligência? 

SIM – Nas situações em que houver diligência requerida pela Procuradoria Federal, a 

Comissão de Desfazimento deve procurar cumpri-la (conforme mostra a atividade 10) e enviá-

la para nova análise jurídica. (retornar à atividade 7) 

10 - Providenciar atendimento de diligências 

Providências para atendimento de cota ou nota proferida no processo. Após resposta, este deverá ser 

encaminhado para nova análise da Procuradoria. 

 

11 – Encaminhar processo à Procuradoria Federal 

Encaminhar o processo à Procuradoria Federal para nova análise e seguir fluxo na atividade 7. 

NÃO – quando o parecer jurídico para continuação do processo for desfavorável e não houver 

Comissão de Desfazimento 

Reitoria 
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diligências a serem cumpridas, este deve ser enviado para o reitor para que este decida se a 

acata, extinguindo o processo (atividade 13), ou dá continuidade ao processo (atividade 14 ou 

22 – a depender se o beneficiário já foi definido). 

12 - Decidir sobre prosseguimento do processo 

Decisão sobre se o Instituto atende ao que fora recomendado pela Procuradoria, extinguindo o 

processo, ou dá continuidade a este. Como o presente processo se trata do desfazimento de um ativo 

permanente, a decisão sobre não acatar recomendações da Procuradoria Federal é exclusiva do 

Reitor. 

 

O prosseguimento do processo foi autorizado? 

NÃO – registrar descontinuidade do processo conforme atividade 13. 

13 - Registrar descontinuidade do processo 

Registro da causa da descontinuidade do processo no controle interno da Área de Patrimônio e 

arquivamento do processo com a documentação acumulada no seu decorrer. 

TÉRMINO – encerramento do processo sem desfazimento. 

SIM – caso o reitor defina a continuidade do processo, deve-se verificar se o beneficiário já foi 

selecionado. Quando este ainda não tiver sido definido, deve-se selecioná-lo seguindo o 

procedimento exposto na atividade 22. Caso ele já tenha sido definido, a Área de Patrimônio 

deve prosseguir à atividade 14, ou seja preparar o bem para o desfazimento. 

O beneficiário foi definido durante o período de consulta aos órgãos da administração pública 

federal ou foi indicado pela SLTI? 

NÃO – observar atividade 22. 

SIM 

14 - Preparar bem para desfazimento 

Preparação de bem para desfazimento. Quando houver etiqueta/plaqueta, a Área de Patrimônio 

Área de Patrimônio 
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deverá providenciar sua retirada de modo a não danificar o bem. É de responsabilidade desta Área 

também empacotar o bem e proceder aos trâmites para a retirada do bem da carga de seu antigo 

detentor. 

 

15 - Acompanhar entrega do bem 

Acompanhar a entrega do bem ao beneficiário, observando as condições acordadas quando houve 

sua escolha. 

 

16 - Assinar Termo de Doação 

Assinatura do Termo de Doação. Isto deve ser feito em duas vias, de modo que uma seja concedida 

ao beneficiário e outra arquivada nos arquivos do Patrimônio do IFAL. 

 

17 - Elaborar Relatório de Encerramento 

Elaboração de relatório informando o processo de desfazimento do seu início ao seu encerramento. 

Deverão constar como apêndices do Relatório toda a documentação acumulada ao longo do 

processo. Quando finalizado o Relatório, este deverá ser encaminhado à Área de Patrimônio da 

unidade administrativa em questão, a fim de que esta o arquive conforme seus procedimentos 

definidos. 

 

18 - Dar baixa do bem 

Após a execução do desfazimento do bem, deve-se proceder à baixa do registro patrimonial do bem 

no sistema e arquivar toda a documentação de desfazimento nos registros de controle da Área de 

Patrimônio. 

 

Comissão de Desfazimento 

Reitoria 

Comissão de Desfazimento 

Área de Patrimônio 
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19 - Informar à área de contabilidade o desfazimento realizado 

A Área de Patrimônio da unidade deverá informar mensalmente os desfazimentos efetuados à Área 

de Contabilidade para que esta última proceda aos devidos registros contábeis. Esta informação se 

dará por meio do Relatório Mensal de Movimentação de Bens - RMB. Este documento é gerado via 

sistema, assinado pelo responsável de Patrimônio e entregue ao setor de contabilidade, conforme 

cronograma definido por ambas as Áreas. 

 

20 - Atualizar registros contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a saída do bem dos registros do 

Instituto. 

NOTA – As atividades 20 e 21 devem ser realizadas de forma concomitante. O término desse processo, 

quando bem sucedido apresenta término com a conclusão dessas duas atividades. 

 

21 - Arquivar processo 

Arquivamento do processo seguindo os trâmites definidos pela Área de Patrimônio. 

TÉRMINO – o processo desde que bem sucedido tem seu término neste ponto. 

NOTA – Quando o processo não tiver beneficiário definido na primeira fase do desfazimento, as atividades a 

seguir (22 e 23) se fazem necessárias. Geralmente elas devem ocorrer, a depender do caso, após as 

atividades 9 ou 12 deste fluxo. Após cumprida esta etapa, o fluxo segue a partir da atividade 14. 

 

22 - Publicar Edital de Desfazimento 

Publicação do Edital de Desfazimento em instrumento de convocação pública. 

23 - Selecionar beneficiário para doação 

Seleção dos candidatos beneficiários para doação, verificando qual(is) atende(m) aos critérios 

Área de Contabilidade 

Área de Patrimônio 

Comissão de Desfazimento 
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definidos no edital de seleção. Quando o beneficiário for definido, este deverá ser notificado e 

combinado o processo de entrega do bem. 

NOTA – deste ponto em diante, o fluxo retorna ao traçado a partir da atividade 13. 

 

TÉRMINO



                                                                                                                                                                  

Procedimentos Patrimoniais – Versão 01 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 
 

38 

 

Figura 06: Fluxo PT-06-00 – DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

 

  
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-07-00 – DESFAZIMENTO COM VENDA DE BENS MÓVEIS 

DEFINIÇÃO - Modalidade de desfazimento prevista no Decreto 99.658/1990, descrita como uma 

operação de transferência do direito de propriedade de bem. A avaliação do material deverá ser feita 

em conformidade com os preços atualizados e praticados no mercado 

Os bens inservíveis classificados como irrecuperáveis ou antieconômicos poderão ser vendidos 

mediante concorrência, leilão ou convite. 

NOTA: O presente fluxo tem seu início com o fluxo PT-05-00. 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Autorizar início do processo de desfazimento 

Autorização, por meio de despacho no processo de desfazimento, conforme termos e condições 

especificadas pela Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens, em seu Relatório. 

 

Passaram-se mais de 60 dias desde a última avaliação do bem? 

SIM 

2 – Atualizar valores de bens para desfazimento 

Atualização dos valores inicialmente empregados, tomando-se por base o fator de correção 

aplicável às demonstrações contábeis e se considerando o período decorrido entre a avaliação e a 

conclusão do processo de alienação. 

NÃO 

3 – Definir Modalidade de Venda 

Reitoria 

Comissão de Desfazimento 
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Indicação da modalidade de venda adequada, de acordo com o valor dos bens: concorrência, leilão, 

convite, conforme exposto no Decreto 99.658/1990. 

4 - Elaborar minuta para edital de venda (concorrência, leilão ou convite) 

Elaboração de edital constando a lista de bens que o IFAL pretende se desfazer, bem como o estado 

em que estes se encontram. Este documento deve trazer também as condições de habilitação e 

qualificação necessárias ao pretenso adquirente; dia, hora e local da sessão (quando aplicável); além 

de outras informações que o IFAL julgar pertinentes. 

 

5 - Aprovar documentação 

Aprovação dos Termos do Edital, por meio de decisão administrativa anexada ao processo. Caso o 

processo seja aprovado, deverá seguir para análise jurídica; caso contrário poderá voltar para ajustes. 

Foram requeridos ajustes na documentação? 

 

SIM – caso o reitor tenha requerido ajustes na documentação até então produzida, esta 

deverá retornar à Comissão para proceder ao que fora solicitado. Depois disso, o 

procedimento deve regressar a atividade 5. 

6 - Ajustar documentação 

Ajuste da documentação acumulada, requerido pela Reitoria. Após os ajustes feitos, o processo 

deverá ser reencaminhado para nova análise da Reitoria. 

NÃO – caso não tenham sido requeridos ajustes na documentação, a Reitoria deverá 

encaminhar o processo para análise da Procuradoria Federal. 

 

 

7 - Analisar juridicamente o processo 

Reitoria 

Comissão de Desfazimento 

Procuradoria Federal 
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Análise jurídica sobre os documentos enviados para desfazimento. Esta pode resultar em parecer 

favorável, desfavorável ou condicionado; cota; ou nota. A Procuradoria, antes de emitir seu parecer, 

observará autorização do Reitor quanto ao início do processo. Após manifestação jurídica emitida, o 

processo deverá seguir para publicação. 

 

8 - Distribuir processo analisado 

Distribuição do processo com análise jurídica da Procuradoria Federal para o Campus. O Campus 

deverá ser avisado quando processo chegar na Reitoria. 

 

9 - Analisar Manifestação Jurídica 

Análise da manifestação jurídica emitida pela Procuradoria. Caso haja parecer favorável, o processo 

seguirá para a fase de publicação; caso haja parecer condicionado, atender à condição de acordo 

com o que fora pedido pela Procuradoria e publicar o edital; caso haja cota ou nota, atender a 

condição de acordo com o que fora pedido pela Procuradoria e devolver para nova análise. 

O parecer jurídico foi favorável? 

SIM – Caso o parecer jurídico tenha sido favorável, o bem proposto deve seguir para a 

preparação para desfazimento conforme consta na atividade 13. 

NÃO – Caso o parecer jurídico não tenha sido favorável, deve-se avaliar se existe alguma 

diligência a ser cumprida. 

Houve diligência? 

SIM – Nas situações em que houver diligência requerida pela Procuradoria Federal, a 

Comissão de Desfazimento deve procurar cumpri-la (conforme mostra a atividade 10) e enviá-

la para nova análise jurídica. (retornar à atividade 7) 

10 - Providenciar atendimento de diligências 

Providências para atendimento de cota ou nota proferida no processo. Após resposta, este deverá ser 

Reitoria 

Comissão de Desfazimento 
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encaminhado para nova análise da Procuradoria. 

 

NÃO – quando o parecer jurídico para continuação do processo for desfavorável e não houver 

diligências a serem cumpridas, este deve ser enviado para o reitor para que este decida se a 

acata, extinguindo o processo (atividade 12), ou dá continuidade ao processo (atividade 13). 

11 - Decidir sobre prosseguimento do processo 

Decisão sobre se o Instituto atende ao que fora recomendado pela Procuradoria, extinguindo o 

processo, ou dá continuidade a este. Como o presente processo se trata do desfazimento de um ativo 

permanente, a decisão sobre não acatar recomendações da Procuradoria Federal é exclusiva do 

Reitor. 

 

O prosseguimento do processo foi autorizado? 

NÃO – registrar descontinuidade do processo conforme atividade 12. 

12 - Registrar descontinuidade do processo 

Registro da causa da descontinuidade do processo no controle interno da Área de Patrimônio e 

arquivamento do processo com a documentação acumulada no seu decorrer. 

TÉRMINO – encerramento do processo sem desfazimento. 

SIM – continuar com o processo de baixa. 

 

13 - Publicar Edital de Desfazimento 

Publicação do Edital de Desfazimento em instrumento de convocação pública, de acordo com a 

modalidade adequada. 

14 - Selecionar Adquirente 

Reitoria 

Área de Patrimônio 

Comissão de Desfazimento 
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Seleção do adquirente do bem ou do lote de bens, a partir do processo de licitação definido. 

 

15 - Preparar bem para desfazimento 

Preparação de bem para desfazimento. Quando houver etiqueta/plaqueta, a Área de Patrimônio 

deverá providenciar sua retirada de modo a não danificar o bem. É de responsabilidade desta Área 

também empacotar o bem e proceder aos trâmites para a retirada do bem da carga de seu antigo 

detentor. 

 

16 - Assinar Documentação de Desfazimento 

Assinatura da documentação necessária para entrega do bem. Isto deve ser feito em duas vias, de 

modo que uma seja concedida ao adquirente e outra arquivada nos arquivos do Patrimônio do IFAL. 

 

17 - Acompanhar entrega do bem 

Acompanhar a entrega do bem ao adquirente, observando as condições acordadas. 

18 - Elaborar Relatório de Encerramento 

Elaboração de relatório informando o processo de desfazimento do seu início ao seu encerramento. 

Deverão constar como apêndices do Relatório toda a documentação acumulada ao longo do 

processo. Quando finalizado o Relatório, este deverá ser encaminhado à Área de Patrimônio da 

unidade administrativa em questão, a fim de que esta o arquive conforme seus procedimentos 

definidos. 

 

19 - Dar baixa do bem 

Após a execução do desfazimento do bem, deve-se proceder à baixa do registro patrimonial do bem 

no sistema e arquivar toda a documentação de desfazimento nos registros de controle da Área de 

Área de Patrimônio 

Reitoria 

Comissão de Desfazimento 

Área de Patrimônio 
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Patrimônio. 

20 - Informar à área de contabilidade o desfazimento realizado 

A Área de Patrimônio da unidade deverá informar mensalmente os desfazimentos efetuados à Área 

de Contabilidade para que esta última proceda aos devidos registros contábeis. Esta informação se 

dará por meio do Relatório Mensal de Movimentação de Bens - RMB. Este documento é gerado via 

sistema, assinado pelo responsável de Patrimônio e entregue ao setor de contabilidade, conforme 

cronograma definido por ambas as Áreas. 

 

21 - Atualizar registros contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a saída do bem dos registros do 

Instituto. 

 

22 - Arquivar processo 

Arquivamento do processo seguindo os trâmites definidos pela Área de Patrimônio. 

TÉRMINO – o processo, desde que bem sucedido, tem seu término neste ponto. 

Área de Contabilidade 

Área de Patrimônio 
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Figura 07: Fluxo PT-07-00 – DESFAZIMENTO COM VENDA DE BENS MÓVEIS 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-08-00 – INUTILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

DEFINIÇÃO - Consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça vital para 

pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconvenientes, de qualquer natureza, para a Administração 

Pública Federal. Deve ser feita mediante audiência dos setores especializados, de forma a ter sua 

eficácia assegurada; e verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material 

classificado como irrecuperável, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, 

porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio. (Art. 16, Decreto 99.658/1990) 

Envolvendo bens Semoventes, os órgãos competentes externos devem ser formalmente 

comunicados, observando a necessidade de acompanhamento destes, tais como Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimentos ou seus órgãos subordinados. 

PROCEDIMENTOS: 

INÍCIO 

 

1 - Autorizar início do processo de inutilização 

Autorização através de portaria institucional do início do processo de inutilização, conforme termos 

e condições especificadas pela Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens, em seu Relatório. 

 

2 - Preparar Termo de Inutilização 

Preparação de documento que informa a justificativa e os procedimentos para inutilização do bem 

ou conjunto de bens, especificação da destinação das peças economicamente aproveitáveis, que 

porventura ainda venham a existir. O documento deve ser anexado ao processo geral de 

desfazimento. Num processo de inutilização deve obrigatoriamente conter: 1) a portaria de 

instituição da Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bem; 2) o laudo da Comissão, informando 

a situação do bem e a recomendação para inutilização; 3) quando cabível laudos de instituições 

governamentais de meio ambiente e/ou saúde, ou de especialistas com habilitação técnica para 

garantir a periculosidade do bem; 4) a portaria da autoridade máxima da unidade administrativa 

autorizando o processo de desfazimento; 5) quando cabível, documento informando que houve 

Reitoria/ Direção Geral de Campus 

Comissão de Desfazimento 



                                                                                                                                                                  

Procedimentos Patrimoniais – Versão 01 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 
 

47 

processo anterior com tentativas frustradas de alienação; 6) Termo de Inutilização assinado pelo 

Dirigente Máximo da unidade administrativa. 

 

3 - Preparar bem para inutilização 

Preparação de bem ou conjunto de bens que foram destinados para inutilização. Para este fim, deve-

se verificar o que versa o Decreto 99.658/1990 em seu artigo 16, retirando as etiquetas/plaquetas de 

tombamento, símbolos nacionais e as partes economicamente aproveitáveis. Em função da natureza 

do bem, pode-se requerer auxílio especializado para essa tarefa. Nestas situações a Área de 

Patrimônio deve acompanhar o referido processo. 

NOTA – As peças economicamente aproveitáveis deverão ser catalogadas para fins de registro e 

controle. 

 

4 - Acompanhar inutilização do bem 

Acompanhamento do processo de inutilização de bem ou conjunto de bens conforme recomendação 

proposta e aprovação pelas autoridades competentes. Deve-se registrar o processo de inutilização, 

preferencialmente, com fotos ou outras mídias/meios que a Comissão julgar pertinentes. Esse 

procedimento deve ser feito como forma de garantir que a inutilização de fato ocorreu conforme os 

trâmites definidos. 

 

5 - Assinar Termo de Inutilização 

Assinatura do Termo de inutilização, confirmando que o processo fora de fato executado. 

 

6 - Dar baixa do bem 

Área de Patrimônio 

Comissão de Desfazimento 

Reitoria/ Direção Geral de Campus 

Área de Patrimônio 
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Após a execução do desfazimento do bem, deve-se proceder à baixa do registro patrimonial do bem 

no sistema e arquivar toda a documentação de desfazimento nos registros de controle da Área de 

Patrimônio. 

7 - Informar à Área de Contabilidade as inutilizações realizadas 

A Área de Patrimônio da unidade responsável deverá informar mensalmente os desfazimentos 

efetuados à Área de Contabilidade, para que esta última proceda aos devidos registros contábeis. 

Esta informação se dará através do Relatório Mensal de Movimentação de Bens - RMB. Este 

documento é gerado via sistema, assinado pelo responsável pelo Patrimônio e entregue ao setor de 

contabilidade conforme cronograma definido por este setor. 

NOTA – As atividades 8 e 9 devem ser realizadas de forma concomitante. O término desse processo, quando 

bem sucedido, apresenta término com a conclusão dessas duas atividades. 

 

8 - Atualizar registros contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a existência de bens no patrimônio do 

IFAL. 

 

9 - Arquivar processo 

Arquivamento do processo de desfazimento conforme rotina estabelecida pela área de Patrimônio 

do IFAL. 

TÉRMINO 

Área de Contabilidade 

Área de Patrimônio 
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Figura 08: Fluxo PT-08-00 – INUTILIZAÇÃO DE BENS MÓ VEIS 

 

 
 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-09-00 – DESFAZIMENTO DE BENS POR PERDA/EXTRAVIO/ROUBO/FURTO 

Extravio ou perda – ação de desviar, desaparecer ou perder um bem permanente ao qual se detém a 

responsabilidade pelo uso ou guarda, em razão de cargo ou função que exerce. 

O furto se dar quando o usuário não tem contato com o infrator. Já o roubo se caracteriza quando tal 

contado é estabelecido, havendo ou não violência ou ameaça. 

 

1 – Identifica a ocorrência 

O desaparecimento de um bem patrimonial móvel – total ou parcial –, por perda, extravio, furto, 

roubo ou qualquer outro sinistro, deverá de imediato ser comunicado, pelo responsável da Carga 

Patrimonial (se percebida por outro servidor) e à Área de Patrimônio da Unidade Administrativa 

envolvida. 

Caso seja percebida por um servidor que não saiba quem é o responsável pelo bem, este deve 

informar ao menos à Área de Patrimônio da Unidade Administrativa envolvida. 

 

2 – Registra o Boletim de Ocorrência 

Ao perceber a falta do bem, o responsável por este deve, imediatamente, registrar um Boletim de 

Ocorrência junto à Unidade Policial Federal mais próxima, identificando se foi extravio ou perda, e 

oficializando o máximo de detalhes possíveis sobre a ocorrência. 

No caso de bens Semoventes, deve-se avaliar a exigência de comunicar a outros órgãos interessados, 

como o Controle de Zoonoses e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos ou 

instituições relacionadas. 

3 – Oficializar a ocorrência na Unidade Administrativa 

Encaminhar à Área de Patrimônio uma via original do Boletim de Ocorrência, juntamente com o 

relato minucioso da ocorrência (mais detalhes que o descrito no registro policial), destacando o 

número de tombamento do bem, descrição deste, através de memorando eletrônico. 

Servidor/ Responsável pelo Bem/ Comissão de Inventário  

Responsável pelo Bem 
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4 – Recebe a documentação da ocorrência 

Analisa a documentação da ocorrência, verificando a descrição do fato, registro do bem não 

encontrado. 

O autor ou responsável pela ocorrência foi identificado e envolve um prejuízo de pequeno 

valor? 

Nota: Prejuízo de pequeno valor é aquele cujo preço de mercado para aquisição ou reparação o bem 

extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite legal estabelecido como de licitações dispensável 

que atualmente é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme Lei nº 8.666/93. Devendo ser atualizado de 

acordo com as alterações legais. 

Nota: No caso do autor ou responsável pela ocorrência não ser identificado, não devemos falar em 

lavratura de TCA, vez que a IN nº 04/2009, em seu art. 2º, §1º, dispõe que o TCA deverá conter, 

necessariamente, a qualificação do servidor envolvido, pressupondo então que haja servidor envolvido nos 

fatos. 

NÃO – Continuar o processo da atividade 08 

SIM – Optar por utilizar o Termo Circunstanciado Administrativo – TCA (anexo 06) 

5 – Abre processo administrativo 

Instruir o processo com um memorando detalhando as circunstâncias em que o fato ocorreu, uma 

cópia do Termo de Responsabilidade correspondente ao bem extraviado, devidamente assinado; 

cópia da nota fiscal de aquisição; Boletim de Ocorrência Policial, se houver, além de outros 

documentos julgados relevantes. 

O processo deve indicar qual modalidade de apuração foi escolhida: simplificada, através do TCA 

ou completa, instaurando uma sindicância para apurar os fatos. 

6 – Preenche o Termo Circunstanciado Administrativo – TCA 

O TCA deverá conter, necessariamente, a qualificação do servidor público envolvido e a descrição 

sucinta dos fatos que acarretaram o extravio ou dano do bem, assim como o parecer conclusivo do 

Área de Patrimônio 
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responsável pela sua lavratura, que deve ser o Responsável da Área de Patrimônio ou, caso tenha 

sido ele o servidor envolvido nos fatos, pelo seu superior hierárquico imediato. 

O preenchimento deve seguir o regulamentado na Instrução Normativa CGU nº 04/2009, e suas 

atualizações, conforme modelo atual no anexo 06. 

07 – Encaminha TCA para análise 

Lavra o TCA e encaminhá-lo ao dirigente máximo da Unidade administrativa onde ocorreu o fato 

gerador, para decisão, nos termos do artigo a IN nº. 04/2009-CGU.3º. 

Nas hipóteses de o servidor não concordar em ressarcir o prejuízo limitado a R$ 8.000,00 

culposamente causado ou de este superar o limite, ou ainda de haver indícios de conduta dolosa 

independentemente do valor, ou se não for possível ainda identificar o autor, a apuração da 

responsabilidade administrativa deverá seguir a regra estabelecida na Lei 8.112/90 e suas 

atualizações, via sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar – PAD. 

Quando necessário, a área de Patrimônio e o Dirigente Máximo da Unidade Administrativa, devem 

acompanhar o processo de investigação corrente na Unidade Policial que registrou o Boletim de 

Ocorrência. 

 

08 – Instaura Sindicância/PAD 

Não sendo o caso de seguir pelo TCA, após analisar o processo, oficializa a constituição da 

comissão de sindicância/PAD para julgar os fatos. 

 

09 – Realiza Processo Apuratório 

A Comissão de Sindicância/PAD pode solicitar o depoimento dos envolvidos e testemunhas, bem 

como outras provas que esclareçam o ocorrido. As ações devem ser pautadas no que rege a 

legislação, inclusive a Lei nº 8.112/90 e Lei nº 9.784/99. 

 

Dirigente Máximo 

Comissão de Sindicância/PAD 
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10 – Emite Relatório Final 

Ao final dos trabalhos a comissão deve emitir relatório. 

 

11 – Analisa o Relatório da Comissão ou TCA 

Deverá emitir decisão final da apuração dos fatos pelos órgãos competentes (comissão de 

sindicância, policial, seguros etc.), autorizando a baixa patrimonial, assim como eventual reposição 

do bem pelo responsabilizado. 

 

12 – Abertura do Processo de Baixa ou Incorporação 

Após autorização do dirigente da unidade gestora, deve-se proceder à baixa do registro patrimonial 

do bem no sistema ou a incorporação do novo bem oriundo do ressarcimento. 

13 - Informa à área de contabilidade 

A Área de Patrimônio da unidade deverá informar a baixa realizada à Área de Contabilidade para 

que esta última proceda aos devidos registros contábeis. 

 

14 - Atualizar registros contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a saída e/ou entrada do bem dos 

registros do Instituto. 

 

15 – Arquiva o processo 

Arquivamento do processo seguindo os trâmites definidos pela Área de Patrimônio. 

 

Dirigente Máximo 

Área de Patrimônio 

Área de Contabilidade 

Área de Patrimônio 
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Figura 09: Fluxo PT-09-00 – DESFAZIMENTO DE BENS 

PORPERDA/EXTRAVIO/ROUBO/FURTO 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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PT-10-00 – DESFAZIMENTO DE BENS POR MORTE DO ANIMAL  

 

1 – Identifica a ocorrência 

A morte de um semovente deverá de imediato ser comunicado, pelo responsável da Carga 

Patrimonial (se percebida por outro servidor) e à Área de Patrimônio da Unidade Administrativa 

envolvida. 

Caso seja percebida por um servidor que não saiba quem é o responsável pelo bem, este deve 

informar ao menos à Área de Patrimônio da Unidade Administrativa envolvida. 

 

2 – Atestado de Óbito 

Ao perceber a morte de um animal, deverá ser emitido um laudo de morte, e este deverá ser 

assinado por um veterinário da unidade. O documento em questão dará suporte legal para o 

processo de baixa patrimonial. Caso não seja possível, deverá ser emitido um atestado de 

veracidade dos fatos, com a assinatura de, no mínimo, três testemunhas. 

3 – Oficializar a ocorrência na Unidade Administrativa 

Encaminhar à Área de Patrimônio o atestado. 

4 – Inutilização do corpo 

No processo de inutilização do corpo do animal, aconselha-se a cremação em fornos especiais, 

evitando assim o contágio ou riscos à população e meio ambiente. Outro procedimento poderá ser 

utilizado, deste que recomendado formalmente pela área competente. 

 

5 – Recebe a documentação da ocorrência 

Analisa a documentação da ocorrência, verificando a descrição do fato. 

 

Servidor/ Responsável pelo Bem/ Comissão de Inventário  

Área Veterinária/Zootécnica 

Área de Patrimônio 
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6 – Abertura do Processo de Baixa ou Incorporação 

Deve-se proceder à baixa do registro patrimonial do bem no sistema. 

7 - Informa à área de contabilidade 

A Área de Patrimônio da unidade deverá informar a baixa realizada à Área de Contabilidade para 

que esta última proceda aos devidos registros contábeis. 

 

8 - Atualizar registros contábeis 

Atualização dos registros contábeis no SIAFI, considerando a saída do bem dos registros do 

Instituto. 

Área de Contabilidade 



                                                                                                                                                                  

Procedimentos Patrimoniais – Versão 01 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 
 

57 

 

Figura 10: Fluxo PT-10-00 – DESFAZIMENTO DE BENS POR MORTE DO ANIMAL 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Fluxograma elaborado no programa Bizagi. 
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Anexo 01: Termo de Transferência Provisório 

 

 
 
 
 
 

NOVO ANTIGO

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

TOTAL R$ 0,00

NOME: NOME:

FUNÇÃO: FUNÇÃO:

LOTAÇÃO: LOTAÇÃO:

MATRICULA: MATRICULA:

DATA: DATA:

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

_______/________/_________ _______/________/_________

Declaro ter  recebido o(s) bem(s) patrimonial(ais) relacionado(s) no presente Termo, assumindo total responsabilidade pela guarda e zelo do(s) mesmo(s), 

comprometendo-me a informar o Setor de Patrimônio sobre todas as ocorrências relativas ao(s) referido(s)  bem(ns) e ainda ressarcir Órgão por perdas e 

danos caso comprovada a omissão da responsabilidade de minha parte.

REPRESENTANTE DO CAMPUS CEDENTE REPRESENTANTE DO CAMPUS DESTINATÁRIO

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

REGISTRO
SÉRIE

Grupo 

de 

Material

DENOMINAÇÃO QUANT V. UNIT. TOTAL

Conforme  o  item 10 da  Insturção  Normativa  nº 205/88,  todo  servidor  público  poderá  ser  chamado à

responsabilidade  pelo  desaparecimento  do  material  que  lhe  for  confiado, para  guarda  ou  uso, bem

como  pelo dano que, dososo ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda

TERMO DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIO Nº ___/201_

ORIGEM:   (REITORIA ) DESTINO:  
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Anexo 02: Modelo de Relatório de Movimentação de Bens - RMB 
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Anexo 03: Modelo de Minuta de Portaria para instituir a Comissão de Inventário da Reitoria 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  

REITORIA 

PORTARIA Nº ______, DE ____ DE _________ DE ________. 

O MAGNÍFICO REITOR ___________________________________, no uso das atribuições que 

lhe conferem os arts. ______, da Lei nº ______, de ______, publicada no DOU em ______, no-

meado pela Portaria n° ______, do ______, de ______, publicada no DOU em ______, e tendo 

em vista o disposto na Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08 de abril de 1988, no Decreto nº 

99.658, de 30 de outubro de 1990, e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

RESOLVE:  

Art. 1º  Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a 

Comissão de Inventário Anual _________ (ano) dos Be ns Patrimoniais Móveis da Reitoria : 

SERVIDOR  MATRÍCULA SIAPE  

  

  

  

  

Art. 2º  Os servidores lotados no Setor de Patrimônio da Reitoria, auxiliarão à Comissão, quando 

necessário. 

Art. 3º Compete à Comissão: 

I – Realizar o levantamento quantitativo e qualitativo dos bens patrimoniais móveis da Reitoria, 

conferindo fisicamente, in loco e por Setor, todos os bens permanentes, identificando sua localiza-

ção, servidor responsável, estado de conservação (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou 

irrecuperável, conforme parágrafo único, art. 3º, Decreto nº 99.658/1990) e perfeita caracterização 

(cor, marca, número de série, valor estimado, além de outras características eventualmente indi-

cadas pelo Setor de Patrimônio, da Reitoria), observando discrepâncias quanto à/a: 
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a) ausência de identificação; 

b) ausência de registro; 

c) bem obsoleto; 

d) bem deteriorado ou danificado; 

e) bem com pouco ou nenhum uso; 

f) outros casos. 

II – Elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados; 

III – Requisitar, previamente, materiais, equipamentos, transporte e outros meios necessários ao 

levantamento e vistoria dos bens patrimoniais móveis da Reitoria. 

Art. 4º  As chefias de cada Setor serão comunicadas pelo Setor de Patrimônio da realização do 

inventário, com, pelo menos, 05 (cinco) dias de antecedência do seu início. 

Parágrafo Único . O prazo indicado no caput servirá para organização interna dos Setores, visan-

do ao atendimento do princípio constitucional da Eficiência, quando da realização do inventário. 

Art. 5º Ao final de seus trabalhos, a Comissão deverá encaminhar até 11 de dezembro de 2014 , 

via processo administrativo, à Reitoria, o Relatório Final do Inventário Anual ______ dos Bens 

Patrimoniais Móveis. 

Art. 6º Caberá ao Reitor a análise do Relatório Final do Inventário Anual _______ dos Bens Pa-

trimoniais Móveis. 

§ 1º Não aprovado o Relatório, o Reitor devolverá à Comissão, para adequações, retornando, 

posteriormente, para aprovação ou novas adequações. 

§ 2º Aprovado o Relatório, porém com divergências ou anormalidades verificadas, o Reitor o en-

caminhará ao Setor de Patrimônio, a fim de que este as apure e adote as medidas necessárias, 

conforme art. 8º, retornando, após, à Reitoria, prosseguindo a tramitação conforme o parágrafo 

seguinte. 
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§ 3º Aprovado o Relatório, o Reitor encaminhará Memorando Eletrônico aos Setores de Patrimô-

nio e Contabilidade, a fim de que tais Áreas deem continuidade aos demais trâmites a seguir in-

formados. 

Art. 7º  Recebido o Relatório aprovado, porém com divergências ou anormalidades verificadas, 

caberá ao Setor de Patrimônio, apurá-las, observados os Setores responsáveis onde estas foram 

identificadas. 

§ 1º Os Setores devem ser notificados por meio de Memorando Eletrônico do Setor de Patrimônio, 

constando a divergência, o responsável por respondê-la e o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

manifestação. 

§ 2º Caso a responsabilidade pela solução da divergência recaia sobre o Setor de Patrimônio da 

Reitoria, este deverá saná-la de igual maneira. 

§ 3º De posse das manifestações apresentadas pelos Setores, o Setor de Patrimônio da Reitoria 

deverá adotar as medidas que lhe competem, analisando e registrando cada caso em documento 

que deverá ser anexado ao Relatório. 

§ 4º Concluídas as providências descritas nos parágrafos anteriores, o Setor de Patrimônio da 

Reitoria deverá enviar o Relatório e seus anexos ao Reitor, para que se proceda à nova análise. 

Art. 8º  Caberá ao Setor de Patrimônio o arquivamento do Relatório Final do Inventário Anual 

______ dos Bens Patrimoniais Móveis, o qual servirá de referência para os futuros inventários. 

Art. 9º  Caberá ao Setor de Contabilidade da Reitoria, realizar a conciliação contábil, conforme 

normas definidas pelos órgãos competentes e rotinas adotadas pela Área responsável. 

Art. 10  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Art. 11  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

___________________________________ 

Reitor 
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Anexo 04: Modelo de Minuta de Portaria para instituir a Comissão de Inventário dos Campi 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  
                        

PORTARIA Nº ____, DE ____ DE ____________ DE ________ 
 

  
 O DIRETOR GERAL DO CAMPUS ___________________________________, no uso 

das atribuições que lhe conferem os arts. ______,  da Lei nº ______, de ______, publicada no DOU 

em ______, nomeado pela Portaria n° ______, do ______, de ______,  publicada no DOU em 

______, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 08 de abril de 1988, 

no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, 

compor a Comissão de Inventário Anual 201____ dos Bens Patrimoniais Móveis, Campus 

___________________________________:  

 
SERVIDOR Matrícula SIAPE  

  

  

  

 
 Art. 2º Os servidores lotados no Setor de Patrimônio deste Campus, auxiliarão à Comissão, 

quando necessário. 

 Art. 3º Compete à Comissão: 

 I – Realizar o levantamento quantitativo e qualitativo dos bens patrimoniais móveis do 

Campus, conferindo fisicamente, in loco e por Setor, todos os bens permanentes, identificando sua 

localização, servidor responsável, estado de conservação (bom, ocioso, recuperável, antieconômico 

ou irrecuperável, conforme parágrafo único, art. 3º, Decreto nº 99.658/1990) e perfeita 

caracterização (cor, marca, número de série, valor estimado, além de outras características 

eventualmente indicadas pelo Setor de Patrimônio), observando discrepâncias quanto: 

 a) ausência de identificação; 

 b) ausência de registro; 
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 c) bem obsoleto; 

 d) bem deteriorado ou danificado; 

 e) bem com pouco ou nenhum uso; 

 f) outros casos. 

 II – Elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados; 

 III – Requisitar, previamente, materiais, equipamentos, transporte e outros meios necessários 

ao levantamento e vistoria dos bens patrimoniais móveis do Campus. 

 Art. 4º As chefias de cada Setor serão comunicadas, pelo Setor de Patrimônio deste Campus, 

da realização do inventário, com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência do seu início. 

 Parágrafo Único. O prazo indicado no caput servirá para organização interna dos Setores, 

visando ao atendimento do princípio constitucional da Eficiência, quando da realização do 

inventário. 

 Art. 5º Ao final de seus trabalhos, a Comissão deverá encaminhar, até 11 de dezembro de 

2015, via processo administrativo, à Direção-Geral do Campus, o Relatório Final do Inventário 

Anual 201____ dos Bens Patrimoniais Móveis, Campus 

___________________________________ . 

 Art. 6º Caberá a esta Direção-Geral a análise do Relatório Final do Inventário Anual 

201____ dos Bens Patrimoniais Móveis. 

 § 1º Não aprovado o Relatório, esta Direção-Geral o devolverá à Comissão, para adequações, 

retornando, posteriormente, para aprovação ou novas adequações. 

 § 2º Aprovado o Relatório, porém com divergências ou anormalidades verificadas, esta 

Direção-Geral o encaminhará ao Setor de Patrimônio deste Campus, a fim de que este as apure e 

adote as medidas necessárias, conforme art. 7º, retornando, após, à Direção-Geral, prosseguindo a 

tramitação conforme o parágrafo seguinte. 

 § 3º Aprovado o Relatório, esta Direção-Geral encaminhará Memorando Eletrônico aos 

Setores de Patrimônio e Contabilidade, a fim de que tais Áreas deem continuidade aos demais 

trâmites a seguir informados. 

 Art. 7º Recebido o Relatório aprovado, porém com divergências ou anormalidades 

verificadas, caberá ao Setor de Patrimônio deste Campus, apurá-las, observados os Setores 

responsáveis onde estas foram identificadas. 

 § 1º Os Setores devem ser notificados por meio de Memorando Eletrônico do Setor de 

Patrimônio deste Campus, constando a divergência, o responsável por respondê-la e o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para manifestação. 

 § 2º Caso a responsabilidade pela solução da divergência recaia sobre o Setor de Patrimônio 
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deste Campus, este deverá saná-la de igual maneira. 

 § 3º De posse das manifestações apresentadas pelos Setores, o Setor de Patrimônio deste 

Campus, deverá adotar as medidas que lhe competem, analisando e registrando cada caso em 

documento que deverá ser anexado ao Relatório. 

 § 4º Concluídas as providências descritas nos parágrafos anteriores, o Setor de Patrimônio 

deste Campus, deverá enviar o Relatório e seus anexos à Direção-Geral, para que se proceda à nova 

análise. 

 Art. 8º Caberá ao Setor de Patrimônio deste Campus, o arquivamento do Relatório Final do 

Inventário Anual 201____ dos Bens Patrimoniais Móveis, o qual servirá de referência para os 

futuros inventários. 

 Art. 9º Caberá ao Setor de Contabilidade deste Campus, realizar a conciliação contábil, 

conforme normas definidas pelos órgãos competentes e rotinas adotadas pela Área responsável. 

 Art. 10 Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

___________________________________ 
Diretor-Geral do Campus  
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Anexo 05: Formulário de Notificação de Inconsistências no Inventário Patrimonial 
 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA(S) NO I NVENTÁRIO PATRIMONIAL  

 
Senhor(a) Servidor(a), 

A Coordenação de Patrimônio, vem, por meio deste, notificá-lo(a) sobre a(s) inconsistência(s) abaixo apresenta-

da(s), identificada(s) na relação de carga patrimonial sob vossa responsabilidade, conforme apontado no Relatório Final do 

Inventário _____, elaborado pela Comissão de Inventário Patrimonial __________________, designada pela Portaria nº 

_________________. 

A não regularização e ausência/insuficiência de justificativa serão informadas ao Dirigente Máximo desta Unidade, 

para providências cabíveis.  

A resposta a essa notificação deverá ser encaminhada ao seguinte endereço eletrônico: patrimonio@ifal.edu.br.  

Conforme previsto no Manual de Procedimentos da Área de Patrimônio, aprovado pela Portaria nº _________________, o 

sr.(a) dispõe de 05 (cinco) dias úteis para regularização ou justificativa da situação. 

1.0 DADOS DO SETOR NOTIFICADO  
1.1. Setor: 1.4. Nº da Sala: 
1.2. Responsável: 1.5. E-mail: 
1.3. Mat. Siape: 1.6. Telefone: 
2.0 RELAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA(S) NOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS:  

Identificação do bem  

(Número do tombo novo ou antigo e descrição sucinta do bem)  

Ausência 

(Bem na carga do setor, 
mas não localizado) 

Não Consta 

(Bem no local, mas não 
consta na carga do setor) Nº Patrimônio Descrição 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
3.0 VISTOS 
3.1. Patrimônio 3.2. Representante do Setor 

 

Data:    /     /       ______________________________  
               Assinatura e Carimbo 

 

Data:      /      /       ______________________________  
                          Assinatura e Carimbo 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO  

1.0. - Dados do Setor Notificado 

2.0. - Relação de Inconsistência(s) nos Bens Patrimoniais Móveis 

Deverão ser descritas todas as inconsistências encontradas no setor visitado. Devem ser preenchias todas as informações 

de cada bem. 

• Nº de Patrimônio: Informar o número correspondente ao bem envolvido na inconsistência, preferencialmente o 

tombamento novo (identificado pela etiqueta/plaqueta própria do IFAL); 

• Descrição do Bem: descrever sucintamente as características do bem, especialmente quando o número de pa-

trimônio não estiver disponível; 

• Assinalar com um “X” qual a situação do bem: 

o Ausência: Quando o bem se encontra na relação de carga do setor, mas não foi encontrado fisicamen-

te para verificação. Nesse caso, o responsável deverá informar onde o bem se encontra, apresentando 

documento do setor de Patrimônio que autorizou a movimentação ou justificar a ação não formaliza-

da. 

o Não Consta: Identifica o bem que se encontra fisicamente na sala (ambiente de trabalho), mas não es-

tá na carga de responsabilidade de setor. Nesse caso, o responsável pelo setor deverá identificar a ori-

gem do bem, apresentando documento do setor de Patrimônio que autorizou a movimentação ou justi-

ficar a ação não formalizada. 

3.0. - Vistos 

Assinatura dos envolvidos na notificação. 

3.1 – Coordenação de Patrimônio: Assinatura e Carimbo do Coordenador(a) do Patrimônio. 

3.2. – Representante do setor: Assinatura e carimbo de qualquer servidor que esteja vinculado ao setor. Esta assinatura 

confirmará que o servidor recebeu a notificação da inconsistência. Assume, portanto, apenas a responsabilidade de 

entregar a notificação ao responsável pelo setor (coordenador, chefe, diretor etc), o qual analisará e responderá à notifi-

cação. 
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Anexo 06: Formulário de TCA - Modelo aprovado pela Portaria CGU-CRG no 513, de 05/03/2009. 
 

ANEXO ÚNICO 
PODER EXECUTIVO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  
 

TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR ENVOLVIDO 

   

NOME CPF 

MATRÍCULA SIAPE CARGO 

UNIDADE DE LOTAÇÃO UNIDADE DE EXERCÍCIO 

E-MAIL DDD/TELEFONE 

2. DADOS DA OCORRÊNCIA    

(    ) EXTRAVIO 

(    ) DANO 

ESPECIFICAÇÃO DO BEM ATINGIDO Nº DO PATRIMÔNIO 

DATA DA OCORRÊNCIA 

          /           / 

LOCAL DA OCORRÊNCIA (LOGRADOURO, MUNICÍPIO, U.F.) 

DESCRIÇÃO DOS FATOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREÇO DE MERCADO PARA AQUISIÇÃO 
OU REPARAÇÃO DO BEM ATINGIDO (R$) 
 
 

FONTES CONSULTADAS PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE MERCADO 

3. RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA    

NOME MATRÍCULA SIAPE 

FUNÇÃO UNIDADE DE EXERCÍCIO 

LOCAL / DATA ASSINATURA 

 
4. CIÊNCIA DO SERVIDOR ENVOLVIDO 

   

Eu, ____________________________________________________________________________, declaro-me ciente da descrição da ocorrência 

acima e de que me é facultado apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da presente data, manifestação escrita e/ou o ressarcimento ao 

erário correspondente ao prejuízo causado, bem como outros documentos que achar pertinentes. 

LOCAL DATA 

           /            /  

ASSINATURA 

 

Modelo aprovado pela Portaria CGU-CRG no 513, de 05 de março de 2009. 
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5. PARECER DO RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA     

O servidor envolvido apresentou:    MANIFESTAÇÃO ESCRITA (   ) SIM     (   ) NÃO           RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (   ) SIM     (   ) NÃO 

ANÁLISE 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ABERTURA DE PRAZO PARA EFETUAR O RESSARCIMENTO 
(preencher somente em caso de conduta culposa do se rvidor envolvido e de não ter ocorrido o ressarcime nto no prazo concedido no item 4 acima) 

Em razão do exposto na análise acima, ofereço ao servidor envolvido a oportunidade de apresentar ressarcimento ao erário correspondente ao 
prejuízo causado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da presente data, nos termos do art. 4º da IN CGU nº 04/2009. 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE ASSINATURA DO SERVIDOR ENVOLVIDO DATA 
          /          / 

CONCLUSÃO 

(     )  O fato descrito acima que ocasionou o extravio/dano ao bem público indica a responsabilidade de pessoa jurídica decorrente de contrato 
celebrado com a Administração Pública, de modo que se recomenda o encaminhamento destes autos ao fiscal do contrato administrativo para que 
adote as providências necessárias ao ressarcimento do valor do bem extraviado/danificado, de acordo com a forma avençada no instrumento 
contratual e conforme a legislação pertinente. 
(    ) O fato descrito acima que ocasionou o extravio/dano ao bem público decorreu do uso regular deste e/ou de fatores que independeram da ação 
do agente, de modo que se recomenda o encerramento da presente apuração e o encaminhamento destes autos ao setor responsável pela 
gerência de bens e materiais para prosseguimento quanto aos demais controles patrimoniais internos. 
(    ) O extravio/dano ao bem público descrito acima apresenta indícios de conduta dolosa do servidor público envolvido, de modo que se 
recomenda a apuração de responsabilidade funcional deste na forma definida pelo Título V da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
(    ) O extravio/dano ao bem público descrito acima resultou de conduta culposa do servidor público envolvido, contudo este não realizou o 
adequado ressarcimento ao erário correspondente ao prejuízo causado, de modo que se recomenda a apuração de responsabilidade funcional 
deste na forma definida pelo Título V da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
(    ) O extravio/dano ao bem público descrito acima resultou de conduta culposa do servidor público envolvido, contudo recomenda-se o 
arquivamento dos presentes autos em razão de o servidor ter promovido o adequado ressarcimento do prejuízo causado ao erário por meio de:  
� Pagamento. 
� Entrega de um bem de características iguais ou superiores ao danificado ou extraviado. 
� Prestação de serviço que restituiu ao bem danificado as condições anteriores. 

Diante do exposto e de acordo com o disposto no art. 2º, § 5º, da Instrução Normativa CGU nº 04, de 17 de fevereiro de 2009, concluo o presente 

Termo Circunstanciado Administrativo e remeto os autos para julgamento a ser proferido pelo(a) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

NOME 
 

MATRÍCULA SIAPE 

LOCAL / DATA 
 

ASSINATURA 

6. DECISÃO DO CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA   

(  ) ACOLHO a proposta elaborada ao final deste Termo Circunstanciado Administrativo. Encaminhem-se os presentes autos a COMISSÃO 
DISCIPLINAR PERMANENTE – CDP para atendimento da recomendação feita. 
(    ) REJEITO a proposta elaborada ao final deste Termo Circunstanciado Administrativo, conforme motivos expostos no despacho de fls. _______. 

NOME 
 

MATRÍCULA SIAPE 

LOCAL / DATA 
 

ASSINATURA 

Modelo aprovado pela Portaria CGU-CRG no 513, de 05 de março de 2009. 
 


