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RESUMO 

Título: Proposição de um Processo de Gestão Patrimonial de um campus em uma 

autarquia federal de ensino 

 

Objetivo do trabalho: No cenário atual da administração pública brasileira os gestores 

precisam programar ações que melhorem a atuação de seus processos internos, contornando 

as disfunções da burocracia e do paradigma da estrutura funcional que dificultam a 

visualização dos processos organizacionais num contexto mais amplo. Por outro lado, a 

gestão patrimonial, responsável pelo monitoramento e controle dos bens permanentes da 

organização não é percebida como atividade estratégica para atingir os objetivos finalísticos 

da instituição. Nesse intuito, a adoção da gestão por processos permite a compreensão dos 

processos organizacionais do início ao fim, alinhando os recursos disponíveis e as atividades a 

serem desempenhadas, buscando melhorar o desempenho deles, integrando as áreas 

funcionais, reduzindo problemas de comunicação, retrabalhos ou outros fatores que impactam 

negativamente na execução dos objetivos organizacionais. Assim, este trabalho tem como 

objetivo geral propor um processo de gestão patrimonial em campus de uma autarquia federal 

de ensino. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Este estudo trata-se de uma pesquisa 

aplicada, sendo sua abordagem qualitativa, com caráter descritivo. Os procedimentos 

metodológicos foram desenvolvidos em duas etapas: para construir o diagnóstico do problema 

e para proposta de solução. Para o diagnóstico, além da pesquisa bibliográfica, fez-se uso do 

survey com aplicação de questionário, e mapeamento do processo atual através de pesquisa 

documental, observação participante e aplicação de grupo focal. Para proposta de solução 

realizou-se um estudo de caso com uma instituição de referência na gestão de bens móveis por 

meio de entrevista, e o artefato proposto, foi submetido à validação de especialistas conforme 

orientação da abordagem Design Science. 

 

Resultados: Dentre os resultados, ficou evidenciado que a gestão patrimonial atual não 

executa todas as atividades de controle e monitoramento do acervo permanente, preconizadas 

por lei, principalmente nas questões que envolvem conservação e recuperação dos bens 

móveis assim como nas ações que dão destino aos bens inservíveis do órgão. Além disso, os 

riscos associados ao processo podem impactar negativamente na obtenção dos objetivos 

finalísticos da instituição assim como gestores e servidores poderão ser responsabilizados 

pelos danos que vierem acontecer ao patrimônio público. 

 

Implicações práticas: Acredita-se que a solução está relacionada à mudança do paradigma 

funcional com a adoção da gestão por processos. Assim, após o levantamento de como 

funciona o processo atual, foi elaborada a proposta de um modelo ideal de gestão patrimonial 

para o campus estudado, através da reestruturação das atividades, clareando papéis e 

responsabilidades e passos a seguir para o cumprimento da lei e otimização do ciclo de vida 

dos bens móveis necessários para o desenvolvimento das atividades meio e fim da instituição. 

 

Originalidade e contribuições: O artefato foi construído pensando em ser aplicado na 

instituição pesquisada, mas pode servir de parâmetro para outros órgãos públicos sujeitos aos 

mesmos ordenamentos jurídicos. O conhecimento produzido possibilitará o treinamento da 

equipe atual ou de novos integrantes para a condução dos trâmites da administração dos 

recursos patrimoniais e no monitoramento do seu desempenho. As contribuições elencadas 

têm aderência com a linha de atuação científica-tecnológica LACT 3: Competitividade, 



Inovação e Empreendedorismo, uma vez que a pesquisa é voltada à melhoria de um processo 

organizacional. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: O produto deste trabalho consiste na proposta de um 

processo para a gestão patrimonial com apresentação de manual contendo conceitos básicos 

sobre o tema, fluxogramas, detalhamento das atividades e indicadores de desempenho 

associados ao novo processo. Desta forma, o artefato produzido enquadra-se como produto 

técnico/tecnológico, referente ao Eixo 1: Produtos e Processos. Em relação à sua 

aplicabilidade, poderá ser utilizado para melhoria do processo atual e ser replicado para outros 

campi ou organizações similares. Consiste ainda em um produto de média inovação e média 

complexidade tecnológica, sendo o diferencial, o emprego do mapeamento de processos 

associado à legislação vigente para melhor entendimento da gestão patrimonial e construção 

do novo processo. 

 

Palavras-Chave: Gestão Patrimonial; Gestão por Processos; Bens Móveis; Artefato; 

Autarquia Federal de Ensino. 

 

  



ABSTRACT 

Title: Proposal of a Patrimonial Management Process of a campus in a federal teaching 

autarchy 

Objective: In the current scenario of the Brazilian public administration managers need to 

program actions that improve the performance of their internal processes, bypassing the 

dysfunctions of the bureaucracy and the functional structure paradigm that make it difficult to 

visualize the organizational processes in a broader context. On the other hand, the patrimonial 

management, responsible for the monitoring and control of the permanent assets of the 

organization is not perceived as a strategic activity to reach the finalistic objectives of the 

institution. In this sense, the adoption of process management allows the understanding of the 

organizational processes from start to finish, aligning available resources and activities to be 

performed, seeking to improve their performance, integrating the functional areas, reducing 

communication problems, rework or other factors that negatively impact the execution of 

organizational goals. Thus, this work has as general objective to propose a heritage 

management process on campus of a federal teaching autarchy. 

Procedures / Method for solving the problem: This study is an applied research, and its 

qualitative approach is descriptive. The methodological procedures were developed in two 

stages: to construct the diagnosis of the problem and to propose a solution. For the diagnosis, 

in addition to the bibliographic research, the survey was used with questionnaire application, 

and mapping of the current process through documentary research, participant observation 

and focal group application. To propose a solution, a case study was carried out with a 

reference institution in the management of movable property through an interview, and the 

proposed artifact was submitted to the validation of specialists according to the Design 

Science approach. 

Results: Among the results, it was evidenced that current patrimonial management does not 

perform all activities of control and monitoring of the permanent collection, recommended by 

law, especially in matters involving the conservation and recovery of movable property as 

well as actions that give destination to the assets of the organ. In addition, the risks associated 

with the process may adversely affect the achievement of the institution's ultimate objectives, 

as managers and employees may be held liable for damages that may occur to the public 

assets. 

Practical implications: It is believed that the solution is at home. Thus, after the survey of 

how the current process works, the proposal of an ideal management model for the studied 

campus was elaborated, through the execution of the activities, clarifying roles and following 

up and monitoring the performance of the same life cycle of the movable assets is necessary 

for the development of the means of activities and end of the institution. 

Originality and contributions: The artifact was constructed thinking of being applied in the 

institution researched but can serve as a parameter for other public bodies subject to the same 

legal systems. The knowledge produced will enable the training of the current team or new 

members to conduct the procedures for managing asset resources and monitoring their 

performance. The contributions highlighted have adherence to the line of scientific-

technological action LACT 3: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship, once the 

research is focused on the improvement of an organizational process. 

Technical / Technological Production: The product of this work consists in the proposal of 

a process for the patrimonial management with presentation of manual containing basic 

concepts on the subject, flowcharts, detail of the activities and performance indicators 



associated with the new process. In this way, the artifact produced fits as technical / 

technological product, referring to Axis 1: Products and Processes. Regarding its 

applicability, it can be used to improve the current process and be replicated to other 

campuses or similar organizations. It also consists of a product of medium innovation and 

medium technological complexity, being the differential, the use of process mapping 

associated with the current legislation to better understand the patrimonial management and 

construction of the new process. 

Keywords: Patrimonial Management; Process management; Mobile Goods; Artifact; Federal 

Autarchy of Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A adoção de uma visão sistêmica na empresa permite que sejam trabalhadas aquelas 

dimensões mais complexas do seu escopo de negócio e a utilização de todos os recursos 

disponíveis para adquirir vantagens competitivas (MOTTA, 1995). Dessa forma, entender o 

conceito de processos permite uma visão integrada de todas as atividades da organização e o 

desenvolvimento de estratégias que possam promover a qualidade, com menores custos e 

maior satisfação dos seus clientes internos e externos. O estudo do processo como um todo 

pode indicar pontos de gargalos, redundâncias e atividades dispensáveis (KANAANE, 2010; 

MULLER, DIESEL e SELLITTO, 2010). 

Atualmente, a restrição orçamentária sofrida pelos órgãos públicos demanda ações que 

garantam um bom desempenho e, especificamente, em relação à aquisição de materiais de 

consumo e bens permanentes, busca-se evitar que a falta dos itens impacte negativamente no 

desenvolvimento da missão organizacional (FERNANDES, et al., 2014). Assim, o processo 

de gestão patrimonial tem a finalidade de maximizar a utilização dos recursos patrimoniais da 

organização no desenvolvimento de sua atividade finalística (CARDOZO et al., 2015). Esse 

processo abrange todas as atividades desenvolvidas durante o ciclo de vida dos bens 

permanentes de uma organização, desde a aquisição, incorporação, controle, conservação, 

encerrando-se com a baixa patrimonial (MARTINS; ALT, 2009; POZO, 2010). 

Os bens permanentes ou do ativo imobilizado de uma empresa compreende bens e 

direitos que tem por finalidade a manutenção e conservação das suas atividades e não são 

destinados à venda ou transformação do seu processo produtivo, como por exemplo, 

máquinas, equipamentos, veículos e mobiliários. Além disso, sua vida útil ultrapassa mais de 

um exercício financeiro, período temporal em que ocorrem as operações contábeis e 

financeiras dos entes públicos (DE OLIVEIRA MELO e JEUNON, 2007; POZO, 2010; 

MEDEIROS; OLIVEIRA, 2012; DA CUNHA et al., 2013). Esta definição servirá para 

delimitar os materiais que são abordados nessa pesquisa. 

Cabe destacar que a administração pública possui uma característica peculiar que é a 

subordinação à legislação e o controle exercido pelos órgãos de fiscalização (DE MELO 

BORGES et al., 2016). Para lidar com esse rigor legal, alguns órgãos governamentais editam 

regulamentos internos ou manuais para auxiliar e informar sobre os procedimentos 

patrimoniais internos, como exemplos a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), os Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) e o Fluminense (IFF), dentre outros 

(BERNARDES, 2009). 

Aspectos falhos na gestão patrimonial podem ser elencados no cotidiano de alguns 

órgãos públicos e que impactam no desempenho das atividades, no monitoramento e controle 

dos bens, como por exemplo, cadastro incompleto dos bens; ausência de placas de 

identificação física nos itens; termos de responsabilidade desatualizados; acompanhamento 

ineficiente da movimentação dos bens; não efetuar o inventário anual; não promover 

procedimentos para dar baixa em bens inservíveis, dentre outros.  Além de atender a questão 

legal, esses procedimentos visam resguardar o órgão na ocorrência de qualquer dano ao 

patrimônio público bem como a apuração a responsabilidade do agente que possuía a guarda 

do bem (FERNANDES; 2014; VIECELLI, 2014; BARBOSA e SANTOS, 2017). 

Dentro desse contexto, este estudo será desenvolvido em um campus de uma autarquia 

federal de ensino voltada para a oferta de educação de nível superior, básica e profissional, 

disposta numa estrutura organizacional multicampi. Atualmente consta com 10 unidades 

acadêmicas, sendo sete campi e três campi avançados, localizados em municípios que 

pertencem à Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes (IF SUDESTE MG, 2017).  

Desde a sua criação, o órgão tem buscado atingir os objetivos elencados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional para o período de 2014-2019. Uma das ações foi a aquisição 

em 2014 de um sistema de gestão integrada que começou a ser instalado em 2015. Todavia o 

módulo de gestão patrimonial ainda está em fase de ajustes e não foi liberado para todas as 

unidades, impactando no desempenho institucional referente às ações para aprimorar a gestão 

do patrimônio e de materiais, sendo que em março de 2017 apresentou um índice de 43% das 

ações realizadas contrariando o planejamento inicial de concluir em 100% a atualização 

patrimonial no exercício de 2016 (IF SUDESTE MG, 2014; IF SUDESTE MG, 2017).  

Segundo Martins e Alt (2009), o gestor deve elaborar algumas perguntas para 

subsidiar a gestão patrimonial. Desta forma, através de observação participante, percebeu-se 

que no local pesquisado existe uma dificuldade para responder a alguns questionamentos 

básicos da gestão patrimonial, tais como: a) Quantos itens patrimoniados o órgão possui?; b) 

A documentação de responsabilidade patrimonial está em dia?; c) O setor de patrimônio é 

comunicado formalmente sobre todas as alterações de responsabilidade ou de localização do 

bem?; d) O bem está sendo operado de forma econômica?; e) Sua manutenção está sendo 

realizada de acordo com as melhores recomendações técnicas?; f) O bem deve ser 

substituído?; g) Quantos itens estão defeituosos ou ociosos?; h) A depreciação dos itens está 
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sendo efetuada?; h) São adotados procedimentos com vistas ao desfazimento de bens 

inservíveis? 

Segundo Kanaane (2010), as organizações públicas precisam encontrar maneiras de 

proporcionar aos gestores públicos informações necessárias para a gestão de processos e 

tomada de decisão baseada em análise e fatos. Este trabalho busca responder a seguinte 

pergunta: Como melhorar a gestão patrimonial de um campus em uma autarquia federal de 

ensino? 

Assim, o objetivo geral deste estudo é propor um processo de gestão patrimonial de 

um campus em uma autarquia federal de ensino.  

Por meio dos objetivos específicos pretende-se: a) avaliar a percepção geral dos 

servidores do campus sobre os problemas da gestão patrimonial; b) mapear o processo atual 

de gestão de patrimonial no campus pesquisado; c) desenhar o processo ideal de gestão 

patrimonial para o campus estudado e d) validar o novo processo junto aos gestores da 

instituição. 

A relevância deste estudo consiste na busca de melhores práticas administrativas e 

otimização dos recursos patrimoniais da instituição onde será desenvolvida a pesquisa. As 

lacunas de desempenho devem ser aperfeiçoadas sempre, visando o aperfeiçoamento do 

processo (KRAJEWSKI, 2009). Pretende-se também enriquecer o tema de gestão patrimonial, 

principalmente com os conceitos aplicados para a esfera pública. Ademais, a melhoria da 

gestão patrimonial ensejará num controle mais acurado dos bens permanentes da instituição 

durante todo o seu ciclo de vida, permitindo ações para desfazer dos bens inservíveis; maior 

segurança para as questões de responsabilidade patrimonial e aperfeiçoamento da 

comunicação interna referente aos fluxos de patrimônio.  

 Quanto à viabilidade, existe a facilidade de acesso às dependências do órgão, aos 

documentos, como a planilha de controle utilizada atualmente, e contato com pessoas 

envolvidas no processo pelo fato de que a pesquisadora ser servidora lotada no Setor de 

Patrimônio da instituição investigada. Internamente a direção-geral apoia esta pesquisa por ter 

interesse no melhor desempenho das atividades administrativas, corroborado também pelos 

dirigentes das duas unidades envolvidas na pesquisa e pela Pró-reitora de Administração do 

órgão, os quais assinaram carta de anuência e autorização da pesquisa.   

Tendo apresentado as percepções sobre a importância e viabilidade do estudo este 

trabalho é composto pela seguinte estrutura: (1) Introdução, onde se apresenta a proposta da 

pesquisa e sua relevância; (2)  Fundamentação Teórica que traz as bases teóricas sobre gestão 
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patrimonial e Gestão de Processos  (3) Diagnóstico do problema com a descrição sobre o 

objeto do trabalho e os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa; (4) Proposta de solução do problema com o detalhamento do artefato construído 

(processo gerencial) e a validação do mesmo junto aos gestores da instituição de ensino; (5) 

Considerações finais; (6) Referências bibliográficas utilizadas no projeto e (7) Apêndices.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, busca-se clarear os conceitos sobre Gestão por Processos e Gestão 

Patrimonial e proporcionar embasamento teórico suficiente para responder ao questionamento 

de como melhorar a gestão patrimonial de um campus em uma autarquia federal de ensino. 

  

2.1 Gestão Por Processos 

 

O desenvolvimento dos conceitos de Gerenciamento por Processos é evidenciado com 

a evolução das abordagens de Reengenharia e da Teoria da Qualidade Total que surgiram a 

partir da década de 1980 (LADEIRA et al., 2012; MORENO, 2012; DE PAULA e VALLS, 

2014). 

Entende-se por processo, “qualquer atividade, ou conjunto de atividades, que usa 

recursos para transformar insumos (entradas) em produtos (saídas)” (NBR ISO 9000, 2005, p. 

2). Complementando este conceito, processo é a ordenação das atividades empregadas na 

entrada (input), consumindo recursos organizacionais, adiciona determinado valor e gera um 

resultado ou saída (output) para um cliente, seja ele interno ou externo. Com o propósito de 

melhoria constante, os processos necessitam de retroalimentação periódica (feedback) para 

verificação de necessidade de mudanças (DE OLIVEIRA REIS e BLATTMANN, 2004; 

KANAANE, 2010; KIPPER et al., 2011, VALLE e DE SOUZA, 2013). 

Desta forma, todo trabalho é processual e, por conseguinte, a gestão por processos 

possibilita a articulação de todas as atividades internas de tal maneira que sejam visualizadas 

por todos na organização, esclarecendo o que fazer, quem e quando com a finalidade de 

atingir os objetivos organizacionais (HAMMER, 2013, MULLER, DIESEL e SELLITTO, 

2010; DE OLIVEIRA; GROHMANN, 2016). A ideia central da gestão por processos é 

eliminar as atividades que não agregam valor ao negócio, propondo soluções de melhoria para 

o desempenho organizacional (SALGADO et al., 2013). 

Basicamente os processos dividem-se em três categorias, tendo como base a 

capacidade de geração de valor para o cliente, sendo classificados como primários ou de 

suporte, conforme o Quadro 1: 
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Quadro 1- Categorias de processos e definição 

Categoria Definição Capacidade de 

geração de valor 

Processos de negócio ou de 

cliente 

São aqueles que caracterizam a atividade fim da 

organização, relacionados ao negócio principal da 

empresa. 

Primários 

Processos organizacionais ou 

de integração organizacional 

São aqueles desenvolvidos através das atividades-meio e 

que dão suporte ao funcionamento da organização. 

De Suporte 

Processos gerenciais São aqueles que envolvem as ações de medição e ajuste 

do desempenho da organização. 

De Suporte 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Gonçalves, 2000; CBOK, BPM, 2013; Mückenberger, et al., 2013 e 

Rizzetti et al., 2015. 

 

Observa-se então, que os processos estão presentes em toda a organização, 

atravessando todos os níveis, uma característica denominada interfuncionalidade. Alguns 

processos podem ser resolvidos dentro de uma única unidade funcional, porém, a maioria dos 

processos essenciais da empresa transita entre as áreas funcionais e por isso são denominados 

interfuncionais ou interdepartamentais (GONÇALVES, 2000).  

Enquanto na estrutura funcional, a organização é vertical, na gestão por processos, a 

organização é horizontalizada com foco no cliente, conforme demonstra a Figura 1 

(GONÇALVES, 2000; KANAANE, 2010). Assim, a gestão por processos visa entender a 

estrutura organizacional e romper barreiras interfuncionais existentes na execução de um 

processo (KIPPER et al., 2011). 

 

Figura 1- Estrutura funcional x estrutura interfuncional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Kanaane (2010, p.134). 

  

O foco no resultado esperado pelo cliente, defendido pela gestão por processos, rompe 

com o paradigma funcionalista onde as atividades são organizadas por função (verticalmente). 

FOCO 

 NO  

CLIENTE  

PROCESSO A 

PROCESSO B 

PROCESSO C 

E 

N 

T 

R 

A 

D 

A 

 

Estrutura Funcional 

(vertical) 
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Neste modelo os gargalos ou problemas na qualidade de produtos/serviços encontram-se nas 

áreas limítrofes entre departamentos e setores, os quais executam suas tarefas sem uma visão 

sistêmica ou da necessidade de agregar valor ao processo (NASCIMENTO et al., 1999; 

ASSUNÇÃO, 2000; VALLS, 2004).  

Neste sentido, a adoção da gestão por processos entende a organização como a soma 

de processos internos e externos que devem ser compreendidos e mapeados de forma que as 

tarefas não sejam distribuídas de acordo com as funções dos departamentos organizacionais, 

mas sim, conforme as atividades que produzam maior valor agregado ao produto ou serviço e 

também à organização (SCHEER, BRABÄNDER, 2013; DE OLIVEIRA; GROHMANN, 

2016). 

Dentre as vantagens da gestão por processos pode-se destacar melhoria do fluxo de 

informações; utilização de modelos e padronização de procedimentos; redução de tempo e de 

custos dos processos; redução dos retrabalhos e defeitos; melhor compreensão teórica e 

prática dos processos e, consequentemente, melhoria da gestão organizacional e melhoria na 

comunicação interna envolvendo um maior número de pessoas em todos os níveis e entre 

departamentos diferentes (DE OLIVEIRA REIS e BLATTMANN, 2004; KIPPER et al., 

2013). 

Para a implantação da gestão por processos, a sequência de cada etapa deve ser 

observada, tendo em vista que cada fase precisa receber informações da anterior para ser 

executada plenamente (KRAJEWSKI, et al. 2009; KIPPER, 2011; DOS SANTOS et al., 

2013). As atividades são integradas, complementares e repetem de forma continuada, 

conforme demonstra a Quadro 2.  
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Quadro 2 - Atividades do ciclo de vida da gestão por processos 

Etapas  Descrição 

Planejamento e 

estratégia 

O planejamento engloba a definição do escopo da gestão dos processos bem como o 

alinhamento da estratégia para obtenção das metas organizacionais.  

Modelagem 

A modelagem consiste no emprego de métodos e técnicas que possibilitam a 

compreensão e o detalhamento de como o processo atual funciona com a elaboração do 

modelo tipo “AS IS”. 

Análise 

A análise visa elaboração de um diagnóstico do funcionamento do processo, com o 

intuito identificação de lacunas e rupturas nos processos assim como de potenciais 

melhorias. 

Desenho design 
Envolve a elaboração de modelos do tipo “TO BE” com especificações de como o 

processo deve operar. 

Implantação 
Consiste na implementação das propostas de melhoria dos processos; é a execução do 

novo desenho. 

Monitoramento e 

controle 

Esta etapa propicia informações necessárias para o ajuste de resultados dos processos 

visando a melhoria contínua e otimização do processo.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em CBOK, BPM, 2013; Dos Santos et al., 2013; Mückenberger et al., 

2013; Baldam; Valle; Rozenfeld, 2014. 

 

2.1.1 Etapa 1: Planejamento e estratégia 

 

Devido à sua simplicidade, o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) de Deming
1
 é a 

metodologia empregada usualmente para controle e melhoria na gestão por processos, e 

consiste no desenvolvimento das seguintes ações, conforme demonstrado na Figura 2. 

1ª) planejar (Plan): esta fase deve abranger os seguintes pontos: a) compreensão da estrutura 

da organização e definição do seu objetivo finalístico; b) mapeamento dos macroprocessos ou 

processos essenciais; c) detalhamento dos processos e mapeamento dos fluxos de atividades; 

d) análise do processo e e) apresentação das oportunidades de melhoria. 

2ª) fazer (Do): esta fase é de execução do processo de acordo com o estabelecido no 

planejamento; 

3ª) verificar (Check): esta etapa consiste na verificação do desempenho do processo em 

relação ao que foi planejado;  

4ª) agir (Act): esta fase propicia ações para assegurar a melhoria contínua, ou seja, corrigir ou 

prevenir possíveis problemas de desempenho do processo (BERNARDI et al., 2012; CBOK, 

BPM, 2013; VALLE e DE SOUZA, 2013). 

  

                                                 
1
 W. Edwards Deming, engenheiro americano, especialista em qualidade, viveu de 1900 a 1993. 

Trabalhando no Japão na década de 1950, foi responsável por difundir, o conceito do PDCA da 

melhoria contínua (Planejar, Fazer, Verificar e Agir), um método interativo e de referência, voltado 

para a gestão empresarial e da qualidade total (CALOBA,2016; PINTO 1993). 
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Figura 2- Ciclo PDCA 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Bernardi et al., 2012; CBOK, BPM, 2013; Valle e De Souza, 2013. 

 

A adoção de uma visão sistêmica na fase de elaboração do planejamento da gestão de 

processos permite que sejam identificados e compreendidos quais são os processos 

organizacionais e quais são as relações entre os mesmos; sendo que um dos intuitos desta fase 

é a indicação de quais são os processos chave para a empresa, bem como qual ação que 

deverá ser adotada para alinhar os processos com os objetivos traçados no planejamento 

estratégico (MOREIRA; SILVA, 2013; IRITANI et al., 2015). 

A classificação dos processos de acordo com seu alcance dentro da organização 

consiste em estabelecer uma hierarquia de priorização determinada “por meio de sua saliência 

(relativa importância para a empresa) e por seu valor (o valor econômico que ele gera) ” 

(GONÇALVES, 2000, p.17). Desta forma o Quadro 3 apresenta os conceitos utilizados na 

hierarquia dos processos.  

  

Plan 

(Planejar) 

- Definição do escopo da gestão de processos; 

- Mapear os processos 

 - Elaborar o modelo atual do processo  

- Análise do processo 

- Apresentação de proposta de melhoria 

Do 

(Fazer) 

- Executar o planejado 

Check 

(Verificar) 

- verificação de desempenho do 
processo 

Act 

(Agir) 

- Corrigir e prevenir os problemas 
de desempenho do processo 
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Quadro 3 - Hierarquia dos processos 

Hierarquia Definição 

Macroprocesso É um processo que engloba mais de uma função da organização e sua execução tem 

efeitos expressivos nas demais funções; 

Processo É o conjunto de atividades ordenadas sequencialmente e interligadas, com entradas 

(input) que recebem algum tipo de transformação, agregando valor e produzindo uma 

saída (output) como resultado visando o atendimento do cliente; 

Subprocesso Se o processo for muito complexo ele pode ser dividido para atender objetivos 

específicos e serem organizados conforme linhas funcionais; 

Atividade É a decomposição do subprocesso nas diversas atividades que os compõem, são as ações 

desenvolvidas dentro dos setores, executas por pessoas ou grupos de pessoas com intuito 

de atingir um resultado específico; 

Tarefa É o menor detalhamento do trabalho, expresso por rotinas executadas pelas pessoas, 

podendo ser expressa por um único elemento e/ou um subconjunto de uma atividade.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Assunção, 2000; De Oliveira Reis e Blattmann, 2004; Kanaane, 2010; 

Lobato; Lima, 2010; CBOK, BPM, 2013; Rizzetti et al., 2015. 

 

2.1.2 Etapa 2: Modelagem de processos 

 

O mapeamento do processo é considerado uma ferramenta que possibilita enxergar 

com clareza as atividades primordiais da organização, excluindo ou reestruturando as 

atividades dispensáveis ou inadequadas (DE MELO BORGES et al., 2016). O mapeamento 

de processo consiste na identificação dos objetivos do processo, públicos envolvidos e 

resultado esperado devidamente representado de forma visual, retratando o estado atual do 

processo (MULLER, DIESEL e SELLITTO, 2010; OLIVEIRA; PAIVA; ALMEIDA, 2010). 

A modelagem do estado atual do processo deve seguir os seguintes passos: a) planejamento 

da modelagem; b) coleta das informações sobre o processo; modelagem do processo; c) 

validação do processo d) ajustes do modelo quando houver divergências entre o processo 

modelado e o executado (MOREIRA; SILVA, 2013; JORGE; MIYAKE, 2016). 

A representação do processo é feita através do emprego de simbologias e regras 

específicas e padronizadas, que são denominadas notação. As notações de modelagem de 

processos são: 1) BPMN (Business Process Model and Notation), 2) Fluxograma; 3) EPC 

(Event-driven Process Chain); 4) UML (Unified Modeling Language); 5) IDEF (Integrated 

DEFinition); 6) Value Stream Mapping (CBOK, BPM, 2013; VALLE e DE SOUZA, 2013). 

O Quadro 4 apresenta uma descrição resumida dessas notações; suas principais 

características; vantagens e desvantagens. 
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Quadro 4 - Notações de modelagem de processos 

Notação Descrição 
Principais Características 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

 

BPMN 

(Business 

Process Model 

and Notation) 

Padrão criado pelo Object 

Management Group que 

tem a finalidade de criar 

uma linguagem 

padronizada e acessível 

para a utilização e 

treinamento do usuário 

final. 

# Permite a modelagem de 

diversos tipos de 

processos; 

# Elementos de modelagem 

mais utilizados: atividades, 

eventos, gateways 

(decisões) e sequência de 

fluxos (sequence flows) ou 

rotas. 

# Bem difundido e 

usado pelas 

organizações 

# Padrão de notação 

com suporte em 

várias ferramentas de 

modelagem; 

 

# Necessidade de 

treinamento; 

# Pode ser necessária a 

utilização de outras 

ferramentas para 

complementar a 

modelagem. 

Fluxograma 

Originalmente aprovado 

como um padrão ANSI 

(American National 

Standards Institute) tem a 

finalidade de facilitar a 

visualização ou 

identificação dos fluxos 

do processo. 

# Pode ser representado 

com ou sem raias; 

# Simbologia simples; 

# Permite representar 

vários tipos de processos. 

 

# Facilidade de 

elaboração e de 

aprendizado; 

# Baixo custo para 

organização 

# Limitação na 

descrição de processos 

complexos; 

# Apesar da existência 

dos padrões ANSI, 

existem muitas 

variações. 

EPC (Event-

driven Process 

Chain) 

Desenvolvido como parte 

da estrutura de trabalho 

ARIS, voltada para a 

modelagem com base no 

controle dos eventos do 

processo. 

# Pode ser utilizado para 

modelagem, análise e 

redesenho de processos de 

negócio; 

# Pode ser representado 

com raias horizontais ou 

verticais; 

# Simbologia fácil de 

utilização 

# Adequado para 

mapear estruturas 

complexas de 

processos e 

atividades; 

# Possui capacidade 

de exportação para 

outros formatos; 

# não padronizado por 

organização 

independente 

# O detalhamento dos 

eventos pode ser 

trabalhoso; 

# Exige disciplina na 

utilização da notação 

para não ocorrer 

rupturas lógicas. 

UML (Unified 

Modeling 

Language) 

Mantido pelo Object 

Management Group. 

Consiste numa linguagem 

gráfica utilizada para 

construção e visualização 

de requisitos de sistemas 

de informação. 

# Conjunto de técnicas de 

diagramação e técnicas 

relacionadas para 

representar e documentar 

sistemas ou modelar 

processos de negócios; 

# Os símbolos são 

utilizados de acordo com 

cada caso estudado 

# Utilização bem 

difundida entre os 

desenvolvedores de 

sistemas; 

# O uso de UML 

permite a elaboração 

de várias categorias 

de diagramas que 

facilitam seu 

entendimento. 

#Utilizado 

preferencialmente para 

modelagem de 

aplicações de software 

e não para processos de 

negócio. 

 

IDEF 

(Integrated 

DEFinition) 

Padrão criado pela Força 

Aérea Americana; seu 

escopo trabalha com 

entradas, saídas, 

mecanismos, controles de 

processo e relação dos 

níveis de detalhe do 

processo superior e 

inferior. 

# Na sua representação, o 

nível superior define o 

tópico a ser modelado, 

sendo que as atividades nos 

níveis abaixo do processo 

são decompostas através de 

séries de caixas. 

 

#É de fácil 

compreensão e 

aprendizagem; 

# Representação 

detalhada do 

processo. 

# é de domínio 

público 

#A representação dos 

símbolos pode parecer 

confusa e dificultar sua 

implementação. 

Value Stream 

Mapping 

Do Lean Manufacturing, 

busca a simular o 

ambiente físico e o fluxo 

de materiais e produtos; 

retratando desperdícios; 

índices de produtividades 

e outros controles fabris. 

# conjunto simples de 

símbolos 
# Facilidade de uso 

# Não há repositório; 

# Inadequado para 

situações complexas 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de De Pinho et al., 2007; Krajewski et al., 2009; Pavani Júnior; Scucuglia, 

2011; CBOK, BPM, 2013. 

 

Das notações apresentadas para representação das atividades do processo, cabe 

destacar que o fluxograma é uma das técnicas mais citadas na literatura (SALGADO et al., 
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2013). A confecção dos fluxogramas permite a compreensão dos processos organizacionais, 

através da visualização das inter-relações entre os setores, atividades, informações, etc., 

unificando os objetivos organizacionais e a comunicação (KRAJEWSKI et al., 2009; 

KANAANE, et al., 2010; MULLER, DIESEL e SELLITTO, 2010).  

No fluxograma, a representação é feita através de símbolos, linhas e setas. Os 

símbolos são retratados através de figuras geométricas (círculos, losangos, etc.) sendo que 

cada desenho assume um significado. As linhas e setas são responsáveis por mostrar a 

sequência das atividades. Na elaboração do fluxograma é recomendável explicitar o sistema 

de símbolos utilizado, através de legenda (DE PINHO, et al., 2007; KANAANE, et al., 2010; 

PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011).  

Segundo Pavani Júnior e Scucuglia (2011), o fluxograma com raias demonstra o fluxo 

de trabalho cruzando as áreas funcionais, evidenciando os handoffs.   

 O Quadro 5 exemplifica a simbologia comumente utilizada na elaboração de 

fluxogramas. 
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Quadro 5 - Simbologia comumente utilizada na elaboração de fluxogramas 

Símbolo Significado Descrição 

 

 

 

Início/Fim 

O símbolo deve vir acompanhado da expressão 

“Início”, quando o processo é desencadeado, ou 

“Fim”, quando se encerra o fluxo de trabalho em 

questão. 

 

 

 

Operação/Atividade 
Representa qualquer operação ou atividade 

fundamental de cada processo. 

 

 

 

 

Decisão 

Apresenta um ponto onde deverá ser efetuada uma 

escolha em relação à continuidade do fluxo de 

trabalho. 

 

A opção de escolha sempre será binária, expresso por 

Sim (atende à condição) ou Não (não atende à 

condição). 

 

 

 

 

Documento Refere-se à documentação impressa utilizada no fluxo. 

 

 

 

Dados 
Usado para mensagem eletrônica ou e-mail não 

impresso. 

 

 

 

Interfaces 

Representa um processo predefinido utilizado em 

interfaces do fluxo, indicando que existe um 

fluxograma para outra sequência de ações. 

 

 

 

 

Executante 
Representa a troca de executante das 

operações/atividades. 

 

 

 

Conector de rotina Conector do fluxo na mesma página. 

 

 

 

Arquivo Arquivo físico 

 

 

 

Dados 
Representam dados digitados que são armazenados 

automaticamente no sistema. 

 

 

 

Banco de dados Emprego de disco magnético (mídia). 

 

 

 

Texto explicativo/ 

anotação 

Usado para adicionar uma informação, comentário ou 

nota explicativa para esclarecimentos. 

 

Fluxo de linha 
Representa a sequência obrigatória do fluxo do 

processo. 

 
Linha tracejada 

Utilizada para demonstrar a sequência obrigatória das 

informações no fluxo. 

Fonte: Elaborada pela autora adaptado de Pavani Júnior; Scucuglia(2011; p.77) 

 

 Os métodos utilizados para o levantamento das informações sobre o processo a ser 

mapeado podem ser: pesquisa; entrevista; workshop estruturado; conferência via web; 

xxxxxx 
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observação direta; fazer em vez de observar; análise de vídeo ou simulação de atividades. 

(PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011; CBOK, BPM, 2013). 

 A coleta de dados deverá ser organizada de forma que as informações coletadas 

permitam a construção fidedigna do funcionamento do processo atual, ou seja, o modelo tipo 

“AS IS”, conforme roteiro detalhado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Detalhamento do processo atual 

Característica Questões a serem consideradas  

Objetivo Por que o processo existe? Qual seu objetivo? 

Participantes Quais são as áreas funcionais que participam do processo? 

Donos do processo 
Quem é a pessoa ou grupo de pessoas que são responsáveis pelo desenho, execução e 

prestação de contas/desempenho do processo? 

Recursos 
Quais são os recursos organizacionais utilizados no processo? Ex.: mão de obra 

empregada; equipamentos utilizados; espaço físico demandado; automação, etc. 

Sistema(s) Quais são os sistemas de informação utilizados para apoiar a execução do processo? 

Entradas Quais são os eventos que desencadeiam atividades no processo? 

Saídas Quais são as saídas produzidas: produto(s) ou serviço(s)? 

Regras de negócio Quais regras restringem ou afetam a natureza e o desempenho do processo? 

Informações 

gerenciais derivadas 

do processo 

Quais são as práticas gerenciais que auxiliam no alcance dos objetivos e na medição de 

desempenho do processo?  

Controles de processo 
Quais são os procedimentos que asseguram o cumprimento das obrigações ou restrições 

legais, regulatórias ou financeiras do processo?  

O que é importante no 

processo  

Definição do que deverá ser medido no desempenho do processo: a) Tempo: qual o 

tempo de operação do processo, do início até a entrega do produto ou serviço; b) Custo: 

quais os custos do processo que possibilitam que a empresa seja mais competitiva; c) 

Produtividade: como aumentar a eficiência do processo utilizando menos insumos para 

conseguir os mesmos resultados; d) Qualidade: como aumentar a percepção dos clientes 

sobre a qualidade ao comparar o percentual real em relação ao ótimo (máximo). 

Frequência Qual a frequência de cada tarefa ou atividade no processo? 

Indicadores de 

desempenho 

Definição de quais indicadores de desempenho de processos serão utilizados para facilitar 

a comparação entre o desempenho real e o desejado do processo. 

Complexidade do 

trabalho 

Verificação da complexidade da tarefa e das habilidades humanas necessárias para a 

execução das mesmas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir CBOK, BPM, 2013 e Stracta Consultoria, 2018. 

 

Para verificação da complexidade do trabalho, Davenport (2013), apresenta um 

esquema com quatro abordagens: 1) Modelo Transacional; 2) Modelo de Integração; 3) 

Modelo de Colaboração e 4) Modelo Especialista. Dessa forma, a complexidade do trabalho 

varia à medida que aumenta ou diminui o nível de interdependência em relação ao trabalho 

individual ou de grupos colaborativos e também em função do tipo de trabalho (rotineiro ou 

que demanda interpretação ou juízo crítico), conforme demonstra a Figura 3. 
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Fonte: Davenport (2013, p.20) 

  

Na gestão por processos é primordial o comprometimento da alta gerência e também a 

participação dos funcionários que participam na execução dos processos uma vez que estes 

detêm o conhecimento tácito do processo a ser mapeado (GONÇALVES, 2000; CBOK, 

BPM, 2013; MOREIRA; SILVA; 2013; SCHEER, BRABÄNDER, 2013;).  

Dessa forma, o CBOK, BPM (2013) descreve os principais papéis presentes na gestão 

por processos, destacando que uma pessoa pode acumular mais de um papel no processo:  

a) Donos de processos: pode ser uma pessoa ou uma equipe, com a responsabilidade sobre 

todo o processo, coordenando as atividades de modo que o mesmo atinja o seu propósito de 

forma eficiente e eficaz;  

b) Gerente de processos: responsável pelo acompanhamento, monitoramento e controle de 

desempenho dos processos. Para sua atuação deve ter acesso a outros gerentes funcionais e 

também autonomia para acionar instâncias superiores quando necessário;  

c) Analista de processos: analisam o processo, identificando cada etapa executada para 

elaboração do modelo que representa o estado atual do processo (“AS IS”);  

d) Designer de processos: elaboram novos desenhos com base nas propostas de melhoria e 

transformação dos processos;  
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Grupos Colaborativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atores Individuais 

Modelo de integração 

 Trabalho sistemático e 
passível de repetição 

 Altamente dependente de 
processos formais, 
metodologias ou padrões 

 Depende de uma rígida 
integração entre as áreas 
funcionais 

Modelo de colaboração 

 Trabalho Improvisado 

 Altamente dependente de 
conhecimentos especializados 
entre vária fronteiras 
funcionais 

 Dependente de uma 
implementação fluida de 
equipes flexíveis 

Modelo transacional 

 Trabalho rotineiro 

 Altamente dependente de 
regras formais, procedimentos 
e treinamentos 

 Depende de uma força de 
trabalho ou automação com 
menor liberdade de ação 

Modelo Especialista 

 Trabalho baseado em juízos 
críticos 

 Altamente dependente de 
expertise e experiência 
individual 

 Depende de trabalhadores 
com desempenho exemplar 

Rotina                                                                            Interpretação/juízo 
crítico 

  Complexidade do trabalho 

Figura 3 - Quatro abordagens sobre o trabalho do conhecimento 
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e) Arquiteto de processos: com um status permanente dentro da organização, seu papel vai 

além da análise e desenho do processo, atuando na manutenção da arquitetura, repositório e 

padrões;  

f) Representante funcional: é atribuição de membros de equipes operacionais, responsáveis 

por dar suporte ao processo de negócio em nível operacional.  

g) Analista de negócio: são papeis atribuídos àqueles com responsabilidade de levantamento 

de propostas para área de tecnologia da informação;  

h) Especialista: são pessoas com know-how sobre questões do processo e auxiliam na 

elaboração do desenho do processo ou na sua validação;  

i) Patrocinador: alinha a estratégia da gestão por processos com os objetivos organizacionais e 

promove a alocação dos recursos e a distribuição dos papéis-chave;  

j) Tecnólogos: responsáveis por buscar soluções de tecnologias de suporte aos processos 

assim como propor novas performances para o processo com base na inovação tecnológica.  

  

2.1.3 Etapa 3: Análise dos processos 

 

Um dos primeiros passos para análise dos processos é a nomeação formal da equipe 

responsável pela análise de forma que a mesma tenha autoridade para trabalhar com as 

informações coletadas sobre o processo. É conveniente a prática de indicação de uma equipe 

interfuncional para se evitar que a análise seja tendenciosa ou enviesada (CBOK, BPM, 2013; 

SCHEER, BRABÄNDER, 2013). 

A análise do processo permite a identificação dos fluxos de trabalho seguindo dos 

mais complexos para os menos abrangentes, pondo em evidência os macroprocessos, os 

subprocessos e as atividades, a sequência, a duração do ciclo, os pontos em que há troca de 

controle e responsabilidade e as dependências entre as partes envolvidas no processo estudado 

(GONÇALVES, 2000b; BERNARDI et al., 2012; DE PAULA; VALLS, 2014; IRITANI et 

al., 2015).  

 Um fator que influencia a análise do processo durante a coleta e registro da 

informação é a padronização. Por isso é recomendado adoção de um glossário para evitar 

disparidade de entendimento entre os participantes do processo (CBOK, BPM, 2013). Dessa 

forma, alguns conceitos são destacados no quadro 7:  
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Quadro 7 - Conceitos utilizados na gestão por processos 

Conceito Definição 

“AS IS” Situação ou estado atual dos processos de negócios. 

Avaliação de 

desempenho de 

processos 

Verificação das rupturas ou lacunas do processo através da comparação entre o desempenho 

real e o desejado.  

Capacidade do 

processo 

Resultados almejados na execução de um processo. 

Componente de 

processo 
 Entrada: são os recursos ou dados que desencadeiam um processo; 

 Mecanismos: são a combinação de máquinas, sistemas e pessoas que desenvolvem as 

“atividades” em reação às entradas; 

 Controles: são fatores que influenciam na transformação das entradas tais como 

requisitos, restrições, limitações, leis, políticas, normas e regulamentos; 

 Saídas: são os resultados obtidos no processo e podem ser serviços ou produtos. 

Desenho de 

processo 

Consiste na definição formal dos objetivos organizacionais, dos produtos ou serviços a serem 

produzidos, como será a organização das atividades e as regras do processo para obtenção dos 

resultados esperados.  

Dono de 

processos 

Refere-se à pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por coordenar o desenvolvimento do 

processo ponta a ponta.  

Fluxo de trabalho É a representação da sequência de atividades funcionais executadas no processo.  

Fluxograma Representação gráfica de uma sequência de eventos, procedimentos e/ou decisões. 

Gargalo É algo que limita o escoamento da demanda ou ocasiona lentidão dentro do fluxo do 

processo, impactando no seu desempenho. 

Handoffs Consiste na transferência de responsabilidade dentro do fluxo do processo, onde há a 

necessidade de troca de informações entre funções ou de uma unidade organizacional para 

outra e, portanto, são considerados pontos de vulnerabilidade do processo.  

Indicador É uma representação tangível de uma métrica ou medida, utilizado para medir o resultado de 

uma organização em relação ao desempenho esperado.  

Mapeamento de 

processos 

É uma ferramenta utilizada para detalhar os fluxos de trabalho, registrando e documentando 

os procedimentos do processo ponta a ponta, esclarecendo o que, onde, quando, por que, 

como e por quem o trabalho é realizado. 

Maturidade em 

processos 

É considerada a posição onde os processos atingem maior grau de refinamento em relação à 

sua gestão, medição, controle e otimização.  

Modelo de 

processos 

Consiste no delineamento de um determinado estado do negócio (atual ou futuro) 

contemplando os recursos envolvidos (pessoas, infraestrutura física, finanças, etc.) 

Notação Sistema de representação (símbolos e regras) utilizado para descrever algo. 

Papel Conjunto de habilidades e capacidades associadas aos responsáveis envolvidos no 

desempenho do processo.  

Processo É a ordenação das atividades empregadas na entrada (input), consumindo recursos 

organizacionais, adiciona determinado valor e gera um resultado ou saída (output) para um 

cliente, seja ele interno ou externo. 

Redesenho Visando a melhoria contínua do processo, busca-se o aperfeiçoamento do processo através da  

eliminação de fontes de desperdícios ou rupturas bem como na otimização dos fluxos de 

trabalho e de recursos. 

Regras de negócio São as restrições, condições e orientações que influenciam o comportamento e delimitam as 

ações e fluxo do processo. Podem ser definidas internamente ou provenientes de normas ou 

regulamentos externos à organização. 

“TO-BE” Demonstração do estado futuro dos processos de negócio com foco nas intervenções que 

visem a melhoria do processo atual. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir Gonçalves, 2000; Pavani Júnior; Scucuglia, 2011; CBOK, BPM, 2013; 

Nascimento et al., 2016;  

  

A análise do processo utiliza informações coletadas sobre do planejamento da gestão 

por processos; do modelo encontrado (“AS IS”); da medição do desempenho; dos riscos 
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associados ao processo, além de outros fatores internos ou externos que podem impactar na 

atuação do mesmo (CBOK, BPM, 2013; IRITANI, 2015).  

A princípio, a análise do processo busca contextualizar o processo dentro do ambiente 

de negócio a que está inserido e se o mesmo gera valor para a empresa. Além disso, é 

necessário compreender os tipos de interações entre os clientes com o processo e os esforços 

que são consumidos nestes momentos de contato e o impacto disso no desenvolvimento do 

processo. Na análise, o desempenho deve ser abordado para verificação do resultado real do 

processo com o nível desejado. Deve-se também, identificar se existem pontos de desconexão 

no processo relacionados aos handoffs. Ademais, questões relacionadas às regras de negócio 

devem ser exploradas, uma vez que estas podem impactar na execução das atividades do 

processo (CBOK, BPM, 2013). 

Em seguida, a análise do processo deve investigar se há gargalos e qual a restrição 

associada aos mesmos. É necessário também verificar o nível de automação atual do processo 

e a possibilidade substituir operações manuais por automatizadas. Por outro lado, deve-se 

analisar se as pessoas envolvidas no processo têm habilidades compatíveis para execução do 

mesmo.  Por fim, a análise deverá abordar os controles de processo que contribuem para que o 

processo atinja seus objetivos (CBOK, BPM, 2013). Dessa forma, o Quadro 8 apresenta um 

roteiro para análise do processo, com objetivo de esclarecer a finalidade do processo dentro 

do contexto organizacional e servir de base para o desenho do processo.  

 

Quadro 8 - Roteiro para análise geral do processo 

Questões a serem analisadas 

1. O processo gera valor para a empresa? 

2. Há interações desnecessárias entre setores ou clientes? 

3. Os handoffs geram gargalos? (Quando o processo muda de mãos) 

4.  As regras de negócio ou a falta delas geram gargalos? 

5. Há outras fontes de gargalos? 

6. Há retralhado? 

7. É possível aumentar o nível de automatização do processo? 

8. A quantidade de informações disponível é suficiente para executar o processo? 

9. As pessoas alocadas para executar as atividades do processo têm as habilidades necessárias? 

10. O desempenho do processo está adequado diante do que a empresa espera? 

11. O controle existente sobre o processo é suficiente? 

12. Há outras informações relevantes sobre o processo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir CBOK, BPM, 2013 e Stracta Consultoria, 2018. 

 

A análise abrange também a verificação dos riscos associados ao processo.  

Conceitualmente risco é “um efeito da incerteza dos objetivos; onde um efeito é um desvio em 
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relação ao esperado – positivo e/ou negativo” (ABNT ISSO 31000, 2009, p.1). Assim, a 

identificação de riscos busca clarear as fontes de riscos, os eventos associados; suas causas e 

consequências potenciais que impactam nos objetivos organizacionais. Dessa forma, 

recomenda-se que sejam elencados todos os riscos possíveis (que já ocorreram ou estão em 

vias de acontecer), vinculando-os com o nível de impacto e probabilidade de vir acontecer 

durante o desenvolvimento do processo. Outro aspecto é a criação de opções para tratar os 

riscos. Com essas informações disponíveis, efetua-se uma comparação com a situação atual 

do processo para determinar as ações que devem ser implementadas para prevenção; 

mitigação ou eliminação dos riscos ou, se for o caso, assumi-los quando sua incidência for 

tolerável ou visto como oportunidade para a organização (ABNT ISSO 31000, 2009; 

CARVALHO, RABECHINI, 2011; BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014).  

A análise de riscos é efetuada considerando a probabilidade, o impacto e as 

consequências dos eventos analisados, variando o tipo de abordagem de acordo com a 

disponibilidade de informações, dados, natureza do risco etc. (ABNT, 2009). Numa 

abordagem qualitativa mais simplificada, obtêm-se a Matriz de Riscos Simples, demonstrada 

pela Figura 4. 

Figura 4: Matriz de Riscos simples 

 

Fonte: Adaptada de adaptada de Brasil (2018, p.26). 

 

Para esta abordagem, deve-se observar a escala de probabilidade do evento vir a 

acontecer, caso não haja controle do processo; concomitantemente avalia-se a escala das 
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consequências, ou seja, qual será o impacto no processo, caso o evento ocorra, conforme 

exemplificado pelo Quadro 9.  

Quadro 9: Escalas de Probabilidade e Consequências em relação aos Riscos 

ESCALA DE 

PROBABILIDADES 

 ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS 

PROBABILIDADE  IMPACTO 

Baixa Rara.  Não há indicação 

da possibilidade do 

evento acontecer, o que 

pode ocorrer de forma 

inesperada ou casual. 

 Baixo Pequeno impacto nos 

objetivos finalísticos ou 

nas atividades de suporte.  

Média Possível. As 

circunstâncias apontam, 

de forma moderada, a 

possibilidade de o evento 

vir acontecer. 

 Médio Moderado impacto nos 

objetivos finalísticos ou 

nas atividades de suporte. 

Alta Provável.  Devido às 

circunstâncias, há fortes 

indícios que o evento 

poderá acontecer. 

 Alto Significativo impacto nos 

objetivos finalísticos ou 

nas atividades de suporte. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em TCU, 2018, p.27. 

 

De acordo com o dimensionamento encontrado,  os gestores podem escolher algumas 

opções para efetuar a gestão de riscos, a saber: a) evitar o risco através de descontinuar a 

atividade ou não executá-la ou, ainda, se for algum objeto; pode-se descartá-lo; b) mitigar ou 

reduzir o risco; c) compartilhar ou transferir o risco, por meio de contratação de seguros ou de 

terceirizar atividades que a instituição não tenha know how; d) aceitar ou tolerar o risco: 

quando o risco está dentro de um patamar que a organização pode suportar, ou, quando o 

custo empregado na solução do problema é desproporcional ao retorno que se espera da 

eliminação do risco (TCU, 2018). 

2.1.4 Etapa 4: Desenho do processo 

 

Considerando a análise geral feita sobre o processo, serão identificadas oportunidades 

de melhoria ou questões que atrapalham o desempenho do processo. Assim, na fase de 

desenho, estas informações servirão para clarear o modelo atual e como base para novas 

propostas ou para modificar o processo atual com base no princípio de melhoria contínua 

(SCHEER, BRABÄNDER, 2013; CBOK, BPM, 2013). 

Segundo Hammer (2013), o desenho bem delineado do processo pode impactar no seu 

desempenho, pois o mesmo tem a função de orientar sobre a execução do processo: quem, o 

que, quando, como, qual a precisão e assim por diante. Para a elaboração do novo desenho ou 
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proposta de melhoria do processo, a equipe responsável deverá considerar as seguintes 

questões: a) Interfuncionalidade: a maioria dos processos atravessa entre áreas funcionais; b) 

Fluxo de trabalho intrafuncional; c) Considerar o processo ponta a ponta; d) Ordenamento de 

funções e atividades; e) Tecnologia necessária para produção ou suporte às atividades; f) 

Relacionar e regulamentar as regras do negócio; g) Capacidade para prover suporte a 

mudanças; h) realizar simulações e testes (CBOK/BPM, 2013). 

Dessa forma, tendo como base o modelo “AS IS”, outros questionamentos podem 

contribuir para geração de ideias para elaboração do novo desenho do processo, a saber: a) O 

problema encontrado no processo pode ser eliminado? b) qual a frequência deste problema 

(corriqueira ou aleatória)? c) O fluxo das atividades pode ser modificado? d) há 

movimentações desnecessárias no processo? e) é possível identificar o que é fixo e o que é 

variável no processo? f) algumas tarefas ou atividades podem ser agrupadas ou desenvolvidas 

em paralelo? g) é possível diminuir a complexidade do processo? h) é possível reduzir o 

tempo de ciclo do processo? i) é possível reduzir o trabalho manual? (MARTINS; LAUGENI, 

1998; CBOK/BPM, 2013). 

Outra questão a ser considerada na fase de desenho do modelo “TO BE” é o impacto 

que a organização quer alcançar em relação à natureza de mudanças no processo: romper 

radicalmente com estado atual ou programar mudanças gradativas? Independente da 

abordagem, este tipo de modelo nunca será alcançado na sua totalidade e estará sujeito sempre 

à novas propostas ou adaptações, conforme o contexto evolutivo da organização 

(CBOK/BPM, 2013). 

Assim que o desenho do processo esteja pronto (modelo “AS IS” ou “TO BE”), a 

próxima etapa é a simulação de processo, que pode ser manual ou automatizada. Dessa forma, 

o modelo é comparado com o desempenho do processo para validação do modelo em relação 

ao processo atual ou evidenciar áreas problemáticas e/ou com oportunidades de ajustes ou 

melhoria. A validação deve ser efetuada por pessoas que tenham a competência e autoridade 

apropriada (CBOK/BPM, 2013).  

Através da utilização de medidas, métricas e indicadores de desempenho, o 

gerenciamento do desempenho gera informações sobre o comportamento dos processos, 

avaliando sua eficiência e eficácia, direcionando a tomada de decisões pelos gestores em 

relação à melhoria do processo (CORRÊA; CORRÊA, 2011; CBOK/BPM, 2013; BALDAM; 

VALLE; ROZENFELD; 2014). 
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Segundo Corrêa e Corrêa (2011), os indicadores de desempenho devem ser criados em 

conformidade com os objetivos organizacionais estabelecidos e, para serem considerados 

bons indicadores, devem observar os seguintes aspectos: a) Fácil compreensão e utilização; b) 

Proporcionar resposta rápida; c) Ser relevante; d) Ser definido previamente; e) Ser objetivo; f) 

Utilizar fórmulas e base de dados compreensíveis; g) Contextualizado; h) Indicar tendências 

do desempenho de processos. 

As questões que embasam a elaboração dos indicadores de desempenho são: 1) O que 

medir; 2) o Porquê medir e 3) e qual o parâmetro para comparação (CORRÊA; CORRÊA, 

2011; CBOK/BPM, 2013; BALDAM; VALLE; ROZENFELD; 2014). Para definição das 

medidas de desempenho, outros pontos devem ser abordados, conforme demonstra o Quadro 

10: 

Quadro 10 - Lista de verificação para criação de medidas de desempenho 

Condições a serem definidas Descrição 

O que medir? Definir qual tipo de prioridade competitiva do processo: tempo, custo, 

capacidade e qualidade. 

Por quê? Definir qual o objetivo da medição em relação à estratégia 

organizacional. 

Onde será medido? Definir qual local será medido: processo, subprocesso ou fluxo de 

trabalho. 

Qual será o parâmetro de 

comparação? 

Definir qual padrão será utilizado para comparação do desempenho e 

avaliar tendências. 

Qual a fórmula? Definir a fórmula de cálculo para medição do desempenho. 

Como será medido? Definir o procedimento a ser adotado para a medição. 

Quem será o responsável pela 

medição? 

Definir qual pessoa ou equipe que deverá efetuar a medição com 

qualidade e precisão. 

Qual a frequência? Definir qual a periodicidade que a medição de desempenho deve ser 

desenvolvida e relatada. 

Qual fonte de dados será utilizada? Definir a fonte de onde se tiram os dados para a medição. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Corrêa; Corrêa, 2011; Baldam; CBOK/BPM, 2013; Valle; 

Rozenfeld, 2014;  

 

Para o CBOK/BPM (2013, p. 199), medida representa um dado uma vez que “é a 

quantificação de dados em um padrão e qualidade aceitáveis (exatidão, completude, 

consistência, temporalidade) ”, enquanto a definição de métrica é tida como “uma 

extrapolação de medidas, isto é, uma conclusão com base em dados finitos”, e por isso 

representa uma informação. Assim, o Quadro 11 traz alguns exemplos de métricas 

relacionadas às prioridades competitivas de uma organização.
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Quadro 11 - Exemplos de métricas para medição de desempenho 

Categoria Métricas 

Custos  Custos de operação; 

 Produtividade da mão de obra;  

 Equipamento ou total dos fatores;  

 Custos com mão de obra direta ou indireta; 

 Custos referentes a retrabalhos; 

 Custos com materiais; 

 Custos administrativos. 

Qualidade  Qualidade relativa percebida do produto;  

 Confiabilidade do produto;  

 Durabilidade do produto;  

 Percentual de clientes satisfeitos; 

 Número de reclamações; 

 Taxa de retenção dos clientes;  

 Redução percentual de defeitos. 

Flexibilidade  Tempo de desenvolvimento de novos produtos;  

 Percentual de produtos customizados em relação aos 

convencionais;  

 Lead time dos fornecedores;  

 Variedade de produtos;  

 Tempo médio de preparação do equipamento; 

 Percentual possível de alteração da quantidade pedida sem 

alteração do lead time. 

Velocidade  Tempos de ciclos de operação; 

 Tempo de processamento de pedidos; 

 Tempo de resposta das solicitações de clientes;  

 Tempo de resposta a perguntas e dúvidas dos clientes; 

 Distância percorrida entre fluxos; 

 Tempo de ciclos de decisões; 

 Tempos perdidos em atividades que não agregam valor 

Confiabilidade  Confiabilidade percebida; 

 Percentual de entregas no prazo; 

 Percentual de entregas totais no prazo; 

 Aderência às datas prometidas; 

 Percentual de pedidos com quantidade incorreta;  

 Percentagem de redução de lead times por linhas de produtos 

ou de compras 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Corrêa; Corrêa (2011, p.163-164). 

 

O Quadro 12 refere-se ao modelo de formulário de indicador de desempenho, 

apresentado no Guia de Simplificação proposto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão para realizar a análise e melhoria dos processos organizacionais.   
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Quadro 12 - Exemplo de Formulário preenchido de indicador de desempenho 

Cadastro de Indicadores 

Nome do Subprocesso 

Requisição 
Área Responsável 

Departamento de Compras 
Nome do Responsável 

Presidente da Comissão de 

Licitação 

Nome do Indicador 

Índice de solicitações atendidas no 

prazo (ISA) 

Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

Versão 

(dd/mm/aaaa) 

04/07/2006 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de atendimento às 

solicitações no prazo 

Fórmula de Cálculo 

SAP= quantidade de solicitações 

atendidas no prazo 

TSP = total de solicitações pedidas 

SAP x 100 

TSP 

Origem dos componentes da 

fórmula de cálculo 

Livro registro de solicitações 

Interpretações Possíveis 

 Valores até 60% indicam que se está em uma faixa de risco, pois 

pode inviabilizar futuras aquisições. 

 O número de atendimento fora do prazo pode ser insuficiente para 

atender as rotinas da organização. 

 Valores entre 60 e 80 % indicam que se está em uma faixa 

aceitável 

 O número de atendimentos é suficiente para atender as rotinas da 

organização 

 Valores acima de 80% indicam aumento de eficácia do processo. 

 1. Quanto maior o número, mais eficaz é o processo. 

Faixa de Aceitação 

Valores maiores ou iguais a 

60% e menores ou iguais a 

80%. 

Periodicidade de Aplicação 

Após cada solicitação 

Periodicidade de Avaliação 

Trimestral. 

Fonte: Brasil (2006, p. 75) 

 

 A capacidade organização para medir seu desempenho está atrelada ao seu nível de 

maturidade uma vez que em cada nível demonstra o grau de preparação da organização para 

entender e suprir os processos. Um dos modelos de maturidade de processos é o Modelo 

Integrado de Maturidade de Capacidade (CMMI®) desenvolvido pelo CMMI Institute que 

classifica a maturidade das organizações em 5 níveis os quais demonstram a evolução da 

maturidade da organização de forma ascendente: 1) Inicial: a gestão de processos atua de 

forma pontual e sem indicadores de desempenho;  2) Gerenciado: as organizações começam a 

aprimorar seus processos e a selecionar os indicadores, métricas, medidas de desempenho 

relacionados às quatro dimensões fundamentais:  custo, tempo, capacidade e qualidade;  3) 

Definido: processos estabelecidos e focados,  com avaliação do seu desempenho ponta a 

ponta 4) Gerenciado quantitativamente: alinhamento do gerenciamento do desempenho com 

as metas organizacionais; e 5) Em otimização: estágio onde os processos de negócio estão 

integrados e a organização trabalha proativamente para minimizar riscos e falhas 
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(CARVALHO, RABECHINI, 2011; CBOK/BPM, 2013; LUFTMAN, 2014). A Figura 5 

ilustra os níveis de maturidade. 

Figura 5- Níveis de maturidade de acordo com o CMMI 

 

Fonte: CBOK/BPM (2013, p. 218) 

 

2.1.5 Etapa 5: Implantação 

 

A proposta de melhoria no processo de negócio deverá ser administrada de forma 

proporcionar o suporte necessário à organização para a mudança do estado atual para o futuro 

assim como motivar e capacitar os colaboradores neste processo (KRAJEWSKI, et al. 2009; 

CBOK/BPM, 2013). Dessa forma, a implementação do novo modelo deve contemplar a 

participação principais envolvidos no processo assim como a elaboração de plano de 

comunicação que promova a atualização das informações e dos avanços do processo de 

melhoria (CBOK/BPM, 2013; SCHEER, BRABÄNDER, 2013).  

A fase de implementação de processos de negócio é centrada modificação do fluxo 

diário dos processos; na identificação de quem será afetado pelas mudanças; nas alterações 

referentes a papéis e responsabilidades bem como na utilização de recursos de tecnologia da 

informação. As ações nesta etapa são direcionadas para a transformação do processo. 

(SCHEER, BRABÄNDER, 2013). 

 

2.1.6 Etapa 6: Monitoramento e Controle 

 

Fechando o ciclo de vida da gestão de processos está a fase de controle dos processos, 

Scheer e Brabänder (2013) relacionam alguns questionamentos que devem ser respondidos na 

etapa de controle: 1) como está o desempenho da organização? 2) O desempenho dos 

processos está alinhado com o programado ou existe alguma alteração na rotina? 3) ainda 
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existe algo que limita o processo, gerando gargalo (s)? 4) em relação aos papéis e 

responsabilidades, estes estão sendo desenvolvidos conforme previsto? 5) O suporte de 

tecnologia e sistemas estão adequados? 6) existem pontos que podem ser melhorados no 

processo? 

Dessa forma, através do monitoramento e comparação do desempenho do processo 

pode-se verificar se o processo está funcionando conforme esperado e projetado, 

evidenciando pontos em que o processo sofreu desvios ou adaptações, assim como 

oportunidades de otimização do processo para que o ciclo de melhoria contínua da gestão por 

processos reinicie (KANAANE, 2010; SCHEER, BRABÄNDER, 2013; IRITANI et al., 

2015). 

 

2.2 Gestão por Processos na Administração Pública 

 

 Para contribuir com o referencial teórico sobre Gestão por Processos serão elencados a 

seguir algumas iniciativas do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA, criado através do Decreto 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, do Governo 

Federal, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à 

população em busca da excelência da gestão, de padrão internacional.  

 O diferencial do GESPÚBLICA em relação a outras literaturas existentes está no foco 

do material produzido no contexto organizacional de instituições públicas, buscando, desta 

forma, auxiliar os gestores públicos na busca da excelência da gestão. Dessa forma, a 

Secretaria de Gestão Pública – SEGEP do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MP, em articulação com as Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, 

Secretaria de Orçamento Federal – SOF, Secretaria do Patrimônio da União – SPU e 

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI publicaram o Modelo de 

Excelência de Gestão Pública (BRASIL, 2014). 

 Um dos alicerces do modelo é a gestão orientada por processos. Sua aplicação 

possibilita ao gestor planejar e executar melhor suas atividades finalísticas, relacionar mais 

adequadamente os papéis e responsabilidades, promovendo o emprego dos recursos de forma 

mais eficiente, além de eliminar passos redundantes no processo (BRASIL, 2014). 

 O Modelo de Excelência é composto por elementos integrados que orientam as 

organizações públicas brasileiras na implementação de ciclos contínuos de melhoria e 
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qualidade em gestão. Desse modo, algumas tecnologias de gestão foram disponibilizadas no 

endereço eletrônico do Programa e são descritos no Quadro 13: 

Quadro 13 - Materiais de referência do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA 

Títulos Descrição 
Endereço eletrônico 

(Disponível em) 

Guia de Gestão 

de processos 

É o instrumento que orienta a modelagem e a gestão de 

processos voltados ao alcance de resultados. A descrição 

envolve a reflexão acerca de características de validade dos 

produtos e serviços prestados, de referências (normas e 

conhecimentos) observadas, de recursos consumidos e dos 

insumos necessários à tomada de decisão com qualidade pelas 

pessoas e pelas instituições públicas. 

http://www.gespublica.gov.br/gestao

-de-processos 

Vídeos sobre 

Gestão de 

Processos 

1. Conceito de processos 
https://www.youtube.com/watch?v=

bFblz4VD-to 

2. Modelando processos 
https://www.youtube.com/watch?v=

zlfG6NZATfo 

3. Modelando processos - papéis 
https://www.youtube.com/watch?v=

R8wiCQ4R-3k 

4. Modelando processos - sincronia 
https://www.youtube.com/watch?v=

si2P9DqQ2sc 

5. Modelando processos - complementando informações 
https://www.youtube.com/watch?v=

8tFho-zkAF8 

6.  Modelando Processos - Expandindo fronteiras e 

analisando efeitos  

https://www.youtube.com/watch?v=

gO7EWTeric0 

7. Gestão de processos - Simulando processos  
https://www.youtube.com/watch?v=

c8mUcQadQbE 

8. Gestão de processos - Revisão 
https://www.youtube.com/watch?v=r

f1f7-xbiDg 

9. Modelagem de processos do Departamento de 

Programas de Gestão 

https://www.youtube.com/watch?v=

bH7WMcA5zmk 

Indicadores de 

Gestão 

Guia Referencial para Medição de Desempenho na 

Administração Pública – consiste num referencial 

metodológico para construção de indicadores para governos 

(Federal, estaduais e municipais) 

http://www.gespublica.gov.br/sites/d

efault/files/documentos/guia_indicad

ores_jun2010.pdf 

Indicadores – Orientações básicas aplicadas à Gestão Pública 

– Consiste numa síntese conceitual e metodológica para 

construção de indicadores de desempenho de Programas. 

http://www.gespublica.gov.br/sites/d

efault/files/documentos/indicadores_

orientacoes_basicas_aplicadas_a_ges

tao_publica.pdf 

Mapeamento bibliográfico e do estado da arte sobre 

indicadores de gestão – englobando a análise de metodologias 

e indicadores de desempenho disponíveis na literatura e 

apresentação de casos referenciais relativos à gestão de 

desempenho de vários países e organizações sociais. 

http://www.gespublica.gov.br/sites/d

efault/files/documentos/produto_1_i

ndicadores_versao_final_110809.pdf 

Carta de 

Serviços ao 

cidadão 

Carta de Serviços ao Cidadão: Guia Metodológico – consiste 

numa orientação para a organização na construção da Carta de 

Serviços baseada nos conceitos de análise e melhoria de 

processos. 

http://www.gespublica.gov.br/sites/d

efault/files/documentos/carta_de_ser

vicos_ao_cidadao_-

_guia_metodologico.pdf 

Simplificação 

Administrativa 

Guia “D” Simplificação consiste num guia para realizar a 

análise e melhoria dos processos organizacionais, por meio de 

quatro etapas: planejamento da simplificação; mapeamento do 

processo; análise e melhoria dos processos e implementação 

de melhorias. 

http://www.gespublica.gov.br/sites/d

efault/files/documentos/D.pdf 

Gerenciamento 

de riscos 

Guia de orientação para o Gerenciamento de Riscos - tem a 

finalidade de servir de apoio aos órgãos governamentais no 

entendimento dos conceitos, papéis e responsabilidades do 

tema gerenciamento de riscos no setor público. 

http://www.gespublica.gov.br/sites/d

efault/files/documentos/p_vii_risco_

oportunidade.pdf 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil, 2006; Brasil, 2012; Brasil, 2012; Brasil, 2013; Brasil, 2014; 

Brasil, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=zlfG6NZATfo
https://www.youtube.com/watch?v=zlfG6NZATfo
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/produto_1_indicadores_versao_final_110809.pdf
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/produto_1_indicadores_versao_final_110809.pdf
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/produto_1_indicadores_versao_final_110809.pdf
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/D.pdf
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/D.pdf
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Este Programa esteve atuante até a publicação do Decreto 9.094 de 17 de julho de 

2017. O GESPÚBLICA foi responsável pela disseminação de manuais e guias técnicos 

acessíveis tanto para organizações públicas ou privadas assim como para particulares. Seu 

Portal ainda pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.gespublica.gov.br/, mas 

atualmente está disponível apenas para consultas aos materiais pertinentes ao Programa tendo 

em vista a publicação do Decreto 9.094 de 17 de julho de 2017 que extinguiu suas atividades. 

 

2.3 Gestão Patrimonial 

 

A gestão patrimonial visa o planejamento, controle, acompanhamento e manutenção dos 

bens permanentes, dimensionando os recursos disponíveis existentes e além de definir os 

responsáveis por essas atividades no desenvolvimento do processo (GARCIA et al., 2012; 

FERNANDES et al., 2014). Desta forma, consiste na sequência de atividades desenvolvidas 

desde a aquisição do bem permanente e termina com a retirada do bem da organização. 

Basicamente compreende as atividades de recebimento; cadastramento; tombamento; 

distribuição; recolhimento, logística e movimentação dos bens, inventários, preservação, 

alienação, baixa, indicação de responsáveis, emissão de termos, controle e gerenciamento 

(BERNARDES, 2009; FERNANDES, 2014). 

A gestão dos recursos patrimoniais é uma atividade estratégica para as organizações 

(POZO, 2010). Devido à complexidade das atividades da gestão patrimonial, o valor investido 

na aquisição e manutenção dos bens permanentes e o número de pessoas envolvidas, a 

simples proposta de procedimentos de rotina pode não trazer contribuições efetivas e por isso 

o gestor deve entender que o processo de gestão patrimonial deve ser revisto continuamente 

para atualizações ou adaptações de melhoria (FERNANDES et. al., 2014). O Quadro 14 

apresenta os principais termos utilizados na gestão patrimonial de uma organização pública 

federal. 

  

http://www.gespublica.gov.br/
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Quadro 14 - Principais termos utilizados na gestão patrimonial de uma organização pública 

federal 

Termo Descrição 

Alienação  
Consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante, venda, 

permuta ou doação 

Carga  É a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário. 

Cessão 

Consiste na movimentação de material do acervo, com transferência de posse, gratuita, com 

troca de responsabilidade, de um órgão para outro, dentro do âmbito da Administração Federal 

Direta. 

Depreciação 

Depreciação de um bem do recurso patrimonial é a perda de valor que ele tem decorrente de 

seu uso no tempo, obsolescência ou deterioração. Essa depreciação é controlada e regulada 

pela Receita Federal, mediante instruções normativas em função do bem e de seu uso diário. 

Descarga  É a transferência responsabilidade de um consignatário para outro. 

Distribuição  É o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário. 

Inservível  

Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como: 

I - Ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado; 

II - Recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da 

recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e 

benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 

III - Antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja 

precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

IV - Irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à 

perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta 

por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser 

injustificável a sua recuperação. 

Inventário 

físico  

É o instrumento de controle para a verificação dos bens permanentes em uso no órgão ou 

entidade. Os tipos de Inventários Físicos são: 

a) anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de 

cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício - constituído do 

inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício. 

b) inicial - realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro 

dos bens sob sua responsabilidade; 

c) de transferência de responsabilidade – realizado quando da mudança do dirigente da unidade 

gestora; 

d) de extinção ou transformação – realizado quando da extinção ou transformação da unidade 

gestora; 

e) eventual – realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou 

por iniciativa do órgão fiscalizador. 

Material 

Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em 

geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das 

organizações públicas federais, independentemente de qualquer fator, bem como, aquele 

oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos 

economicamente aproveitáveis. 

Material de 

Consumo 

Aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde 

normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. 

Material 

Permanente 

Aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma 

durabilidade superior a dois anos. 

Movimentação  
É o deslocamento do material para outro local que deverá ser efetuada mediante preenchimento 

de guia de transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga. 

Recebimento  

É o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente 

designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e 

conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor 

Tombamento 
É o número sequencial de registro patrimonial para devida identificação do bem que deverá ser 

aposto ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (1988); Brasil (2002) e Brasil (2018). 
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2.3.1 Classificação dos bens permanentes 

 

O termo permanente é empregado para diferenciar os bens que tem uma vida útil que 

ultrapassa mais de um período contábil dos bens de consumo que se extinguem com sua 

utilização ou desgaste (MEDEIROS; DE OLIVEIRA MELO e JEUNON, 2007). Dessa 

forma, a classificação de bens como permanentes deve atender a três questões 

concomitantemente: a) ter um ciclo de vida relativamente permanente; b) ser empregado para 

produção ou prestação do serviço e c) não ser destinado à venda (BERNARDES, 2009; 

GURGEL e FRANCISCHINI, 2014). Além disso, a Secretaria do Tesouro Nacional estipula 

os seguintes critérios excludentes para verificação se o bem é permanente ou de consumo 

através do Art. 2º da Portaria nº 448, de 13 de novembro de 2002, conforme segue: 

I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas 

condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

II - Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou 

deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;  

III - Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se 

deteriora ou perde sua característica normal de uso;  

IV - Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo 

ser retirado sem prejuízo das características do principal; e 

V - Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. 

(BRASIL, 2002). 

 

A classificação dos bens é sistematizada considerando suas características a seguir: a) 

Bens corpóreos, materiais ou tangíveis: possuem materialidade ou elementos palpáveis, como 

por exemplo equipamentos, móveis, imóveis; b) Bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis: 

são aqueles de essência abstrata, que não se pode tocar,  expresso pelas marcas, patentes, 

direitos autorais etc.; c) Bens móveis são aqueles que podem deslocados ou removidos de um 

lugar para outros sem acarretar danos ou alteração na sua composição, como por exemplo 

veículos, máquinas, mobiliário, dentre outros; d) Bens imóveis são aqueles que não se pode 

deslocar ou remover de um lugar para outro e consistem em prédio, terrenos, jazidas, etc.; e) 

Bens semoventes que são os animais e plantações que serão transformados em produtos finais 

para o mercado, como por exemplo gado, suínos, café etc. (POZO, 2010; OLIVEIRA, 2012; 

SANTOS, 2016). 

Medeiros; De Oliveira Melo e Jeunon (2007) destacam que a classificação do bem 

como permanente é relativa, uma vez que uma empresa pode classificar um bem como 

permanente enquanto que em outra sua classificação pode ser diferente. Outra coisa a ser 

considerada é que a vida útil de um bem está condicionada ao uso correto e manutenção do 
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mesmo sendo que os desgastes provenientes do tempo, utilização ou obsolescência são 

contabilizados legalmente através da depreciação e regulado pela Receita Federal (MARTINS 

e ALT, 2009; GURGEL e FRANCISCHINI, 2014).  

O Quadro 15 apresenta a classificação de bens permanentes considerando suas 

características principais. 

 

Quadro 15 - Classificação de bens permanentes 

Classificação de bens permanentes 

Classificação Característica Exemplos 

Bens corpóreos, materiais ou 

tangíveis 
Materialidade ou elementos palpáveis 

equipamentos, móveis, 

imóveis etc. 

Bens incorpóreos, imateriais ou 

intangíveis 
Essência abstrata 

expresso pelas marcas, 

patentes, direitos autorais etc. 

Bens Móveis 

Podem deslocados ou removidos de um 

lugar para outros sem acarretar danos ou 

alteração na sua composição 

 veículos, máquinas, 

equipamentos 

Bens Imóveis 
Não se pode deslocar ou remover de um 

lugar para outro  
prédio, terrenos, jazidas, etc. 

Bens semoventes  

Animais e plantações que serão 

transformados em produtos finais para o 

mercado 

gado, suínos, café, etc. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Oliveira, 2012; Pozo, 2010; Santos, 2016. 

 

2.3.2 Instrumentos legais aplicados na gestão patrimonial de organizações públicas 

federais 

 

A gestão patrimonial na administração pública está subordinada ao atendimento de 

leis, normas e regulamentos para que os procedimentos de guarda dos bens da instituição 

sejam efetuados corretamente (BERNARDES, 2009; SANTOS, 2016). O Quadro 16 

relaciona os principais instrumentos legais aplicados a um ente público federal. 

  



32 

 

 

Quadro 16 - Principais instrumentos legais aplicados na gestão patrimonial de uma 

organização pública federal 

Instrumento Responsável Finalidade 

Decreto Lei nº 200, de 25 

de fevereiro 1967  

(Vigente) 

Casa Civil 

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, 

estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá 

outras providências. (Art. 87 Os bens móveis, materiais 

e equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade 

dos chefes de serviço, procedendo-se periodicamente a 

verificações pelos competentes órgãos de controle). 

Instrução normativa nº 142, 

de 05 de agosto de 1983 - 

(Vigente) 

Departamento 

Administrativo do 

Serviço Público – DASP 

Orientar os órgãos integrantes do sistema de serviços 

gerais - SISG quanto a aplicação harmônica dos 

preceitos legais relacionados à designação de material 

de consumo e permanente e controle de materiais de 

duração estimada. 

Instrução Normativa nº 

205, de 08 de abril de 1988 

- (Vigente) 

Secretaria de 

Administração Pública 

da Presidência da 

República 

Racionalizar com minimização de custos o uso de 

material no âmbito do SISG através de técnicas 

modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com 

as desejáveis condições de operacionalidade, no 

emprego do material nas diversas atividades. 

Decreto nº 99.658, de 30 de 

outubro de 1990 - 

(Revogado) 

Casa Civil 

Regulamentar, no âmbito da Administração Pública 

Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a 

alienação e outras formas de desfazimento de material. 

Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993 - (Vigente) 
Casa Civil 

Regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. As 

questões referentes ao patrimônio público estão no 

Parágrafo 8º do Artigo  15 e nos Artigos 17; 18; 19;  73 

e 74 

Norma de Execução n.º4, 

de 31 de outubro de 1997 - 

(Vigente) 

Secretaria do Tesouro 

Nacional 

Conceituar material de consumo e material permanente 

estabelecendo normas para a operacionalização e 

apropriação contábil de subitens de despesas. 

Portaria nº 448, de 13 de 

setembro de 2002 

Secretaria do Tesouro 

Nacional 

Divulgar o detalhamento das naturezas de despesa, 

339030 - Material de Consumo, 339036 - Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Física, 339039 - Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 449052 - 

Equipamentos e Material Permanente. 

Decreto nº 6.087 de 23 de 

abril de 2007 - (Revogado) 
Casa Civil 

Altera os artigos 5º,15 e 21 do Decreto no 99.658, de 30 

de outubro de 1990, que regulamenta, no âmbito da 

Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a 

movimentação, a alienação e outras formas de 

desfazimento de material, e dá outras providências. 

Instrução Normativa CGU 

nº 04, de 17 de fevereiro de 

2009 

Controladoria Geral da 

União 

Instituir os trâmites no caso de caso de extravio ou danos a 

bem público, que implicar em prejuízo de pequeno valor 

com  apuração do fato por intermédio de Termo 

Circunstanciado Administrativo (TCA). 

Decreto nº 9.373 de 11 de 

maio de 2018 - (Vigente) 
Casa Civil 

Revoga os Decretos n
o
 99.658, de 30 de outubro de 

1990 e Decreto nº 6.087 de 23 de abril de 2007.  Dispõe 

sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação 

e a disposição final ambientalmente adequada de bens 

móveis no âmbito da administração pública federal.  

Portaria nº 783, de 22 de 

agosto de 2016 - (Vigente) 

Reitoria do IF Sudeste 

MG 

Aprova a Instrução Normativa 01/2016 que disciplina os 

procedimentos de administração de bens patrimoniais do 

IF Sudeste MG  

Fonte: Elaborado pela autora a partir Santos, 2016 e de Legislação disponível. 
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2.3.3 Sistemas de gestão patrimonial 

 

Considerando a complexidade e o grande volume de dados gerados na administração 

dos bens permanentes, a utilização de sistemas de tecnologia da informação, seja para 

empresas públicas ou privadas, é de suma importância pois auxiliam no alcance dos objetivos 

organizacionais. Desta forma, a adoção de um software de gestão patrimonial gera um ganho 

de eficiência que possibilita um maior controle dos processos, ao mesmo tempo que fornece 

informações relativas ao ativo imobilizado da organização a qualquer instante, auxilia na 

emissão dos documentos e relatórios, além de efetuar os cálculos contábeis pertinentes à 

depreciação acumulada no período de vida do bem (CAMELO; EDEVALDO e FAVARO, 

2006; MARTINS e ALT, 2009; OLIVEIRA, 2012; FERNANDES et al., 2014).  

 

2.3.4 Atividades patrimoniais básicas 

 

Segundo Santos (2016) as atividades patrimoniais básicas são o recebimento dos bens 

permanentes na organização; Cadastramento em sistema próprio e etiquetagem dos itens; 

distribuição dos bens; emissão dos termos de responsabilidades; recolhimento de itens que são 

devolvidos ou disponibilizados pelos usuários; redistribuição dos bens para novos usuários; 

procedimentos de inventários; alienações de bens destinados a desfazimento e, por último, a 

baixa que consiste na retirada dos dados do bem da relação patrimonial, conforme demonstra 

a Figura 6. 
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Figura 6- Atividades Patrimoniais Básicas 

 
Fonte: Adaptada de Santos (2016, p.63). 

 

 

 

Nos órgãos públicos, a gestão patrimonial estabelece a sequência de atividades e 

procedimentos para administração dos bens permanentes necessários para a execução dos seus 

objetivos finalísticos e que deve ser revisto continuamente para atualizações ou adaptações de 

melhoria (BERNARDES, 2009; FERNANDES et al., 2014). 

 

 Recebimento de bens permanentes 

Desta forma o recebimento é quando o órgão público recebe o material permanente 

encomendado. Geralmente ocorre nos almoxarifados, exceto quando o mesmo não possa ou 

não deva ser ali estocado ou recebido, sendo, portanto, designado local específico para 

entrega do bem.  Rotineiramente, o recebimento é proveniente de algum desses atos: a) 

compra; b) cessão; c) doação; d) permuta; e) transferência; ou f) produção interna (BRASIL, 

1988; SANTOS, 2016; BARBOSA, 2017). 

O simples recebimento pelo órgão não implica em aceitação do mesmo, devendo ser 

desencadeados alguns trâmites para aceitação do objeto: 1) Recebimento provisório: momento 

em que é feita a conferência quantitativa dos volumes e verificação da documentação que 

acompanha a entrega e 2) Recebimento definitivo: verificação se a entrega atende às questões 

quantitativas do produto e se a documentação apresentada atende às questões legais. 

 

 Cadastramento e etiquetagem dos bens: 

Atividades 
Patrimoniais  

Recebimento 

Cadastramento e  

Etiquetagem 

Distribuição 

Responsabilidades 

Recolhimento Redistribuição 

Inventários 

Alienações 

Baixas 
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Após a realização de todos os procedimentos de entrega do material, deverá ser 

efetuado o registro dos bens no acervo patrimonial com seu respectivo número de 

identificação, o qual deverá ser aposto ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou 

etiqueta apropriada (BRASIL, 1988; SANTOS, 2016).  

O propósito do registro dos bens é a padronização das informações referentes a cada 

item, tais como: data de aquisição; preço inicial; localização; vida útil estimada; valores de 

depreciação e residual; situação de conservação; manutenção realizada ou outras informações 

que servirão para tomada de decisão em relação à substituição, reparo etc. (POZO, 2010; 

TORRES JUNIOR; SILVA, 2010). 

 

 Planejamento das aquisições: 

 O planejamento das aquisições para atender as demandas de reposição ou de itens 

específicos de bens permanentes deve ser efetuado a médio e longo prazo com vistas a suprir 

os recursos patrimoniais necessários para o seu funcionamento e considerando também a 

racionalização dos recursos públicos (POZO, 2010; TORRES JUNIOR; SILVA, 2010). Desse 

modo, antes de dar continuidade ao processo para aquisição, é necessário efetuar consulta 

interna sobre a inexistência do material solicitado, ou similar ou substituto que possa atender 

às necessidades do usuário (BRASIL, 2018; TORRES JUNIOR; SILVA, 2010). 

 

 Distribuição de bens permanentes: 

Após o cumprimento das formalidades de entrada do bem no órgão, seja por processo 

de licitação ou através de doação, cessão ou permuta, o material permanente terá a sua carga 

patrimonial atribuída, a princípio, ao setor de almoxarifado. Assim que ocorrer a distribuição 

à unidade requisitante do bem, deverá ser emitido Termo de Responsabilidade, assinado pelo 

consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que deverão ser controlados 

conforme consoante dispõe a I.N./SEDAP nº142/83 (BRASIL, 1988; BERNARDES, 2009; 

FIJOR, 2014).  

 

 Movimentação de bens permanentes: 

Nos órgãos públicos, cabe ao Departamento de Administração ou unidade equivalente 

controlar e acompanhar as movimentações dos bens permanentes durante todo o seu ciclo de 

vida na instituição. Dessa forma, as movimentações e transferências abrangem as atividades 

onde há alteração de troca de responsabilidade pela guarda do bem; trocas de localização  e 
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recolhimento de bens atendendo as seguintes regras: 1) Nenhum bem permanente poderá ser 

movimentado, mesmo sob a responsabilidade do detentor da carga patrimonial, sem prévio 

aviso ao Departamento de Administração ou unidade equivalente; 2) Na redistribuição do 

bem, o termo de responsabilidade deverá ser atualizado, contendo a nova localização, seu 

estado de conservação e assinatura do novo consignatário; 3) A movimentação do bem deverá 

ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle e acompanhada da 

guia de movimentação ou transferência  e do novo termo de responsabilidade; 4) Qualquer 

alteração proveniente de desvinculação do cargo, função ou emprego deverá ser comunicada 

tempestivamente ao setor responsável para que seja providenciada a verificação física de cada 

material permanente e emissão de novo termo de responsabilidade (BRASIL, 1988). 

 

 Inventário de bens permanentes: 

A gestão patrimonial deve programar mecanismos de controle que facilitem o acesso 

às informações e promovam a atualização num lapso de tempo menor entre o fato gerador e 

seu registro. Um instrumento para este fim é o inventário de bens permanentes, que consiste 

no levantamento dos bens móveis em uso no órgão ou entidade para verificação das seguintes 

informações: localização; identificação da responsabilidade patrimonial; o estado de 

conservação dos materiais permanentes; a necessidade de manutenção e reparo assim como a 

averiguação se o bem móvel não é necessário na unidade. O inventário também tem a função 

de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio através dos resultados obtidos 

no levantamento físico (BRASIL, 1988; TORRES JUNIOR; SILVA, 2010; SANTOS, 2016).  

Os órgãos públicos devem promover o inventário geral de todos os bens localizados 

em cada unidade pelo menos uma vez ao ano para comprovar a quantidade e o valor dos bens 

patrimoniais do acervo e a variações patrimoniais ocorridas durante aquele exercício 

financeiro. Porém outras situações justificam a implementação deste tipo de controle: 1) 

quando ocorre a criação de uma unidade gestora,  o inventário inicial promove o levantamento 

e registro dos bens sob sua guarda; 2)  no período de mudança do dirigente de uma unidade 

gestora para que seja efetuada a transferência de responsabilidade; 3) quando ocorrer a 

extinção ou transformação da unidade gestora e 4) a qualquer momento, o dirigente da 

unidade ou representante de órgão fiscalizador pode solicitar a realização do inventário 

(BRASIL, 1988; SANTOS, 2016). 
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Deve-se atentar que os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito no Sistema de 

Serviços Gerais – SISG, da Administração Pública, deverão ser efetuados por comissão 

designada pelo Gestor da unidade (BRASIL, 1988). 

 

 Manutenção e conservação de bens móveis: 

O uso racional, o conhecimento das normas técnico-operacionais, aliado às boas 

práticas na utilização dos bens e equipamentos pelos usuários, pode contribuir para reduzir a 

necessidade de manutenção corretiva e prolongar a vida útil dos mesmos (GARCIA et al, 

2012; BARBOSA e SANTOS, 2017). Ademais, é atribuição de todos aqueles que são 

responsáveis pela guarda e uso, zelar pela sua boa conservação e empenhar-se no sentido da 

recuperação do bem danificado ou estragado (BRASIL, 1988; BRASIL 1990; BRASIL, 

2010).  

É atribuição da gestão pública a elaboração de um plano integrado de manutenção e 

recuperação para todos os equipamentos e materiais permanentes da unidade visando a 

otimização do ciclo de vida dos mesmos e reduzir os custos com reposição de bens móveis do 

acervo. Assim, a manutenção periódica deve ser efetuada em atenção aos manuais técnicos de 

cada equipamento ou material permanente e observando a forma mais racional e econômica 

de utilização possível para o órgão. Em relação à recuperação do bem permanente, deve-se 

observar a sua viabilidade econômica e oportunidade, analisado através de comissão especial 

para este fim, uma vez que somente será considerada viável a recuperação se o valor com esta 

despesa for no máximo 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no mercado, ou cuja 

avaliação de custo benefício comprove ser justificável a sua recuperação. Caso a análise 

descreva o bem como antieconômico ou irrecuperável, o material deverá ser alienado 

conforme legislação específica (BRASIL, 1988; BRASIL, 2018).   

 

 Desfazimento de bens: 

Concomitante aos desgastes com o uso que demandam manutenção dos materiais 

permanentes, há uma tendência para que os custos operacionais dos mesmos aumentem ao 

mesmo tempo que seu valor de venda ou mercado vai diminuindo, chegando-se à conclusão 

de que tais bens deixam de ser úteis ao proprietário. Há também os casos em que os bens se 

tornam obsoletos ou ultrapassados (MARTINS, 2009). Neste caso, o órgão público deverá 

promover ações para retirada dos mesmos do seu acervo patrimonial, ou seja, realizar o 
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desfazimento desses bens, que poderá ser por transferência, cessão, alienação (venda, permuta 

e doação) ou inutilização e abandono (BRASIL, 2018). 

Seguindo a definição legal, para que um bem seja considerado inservível para o órgão, 

ele deverá apresentar pelo menos uma dessas condições: I – ocioso: bem móvel que está em 

bom estado de conservação e apto para o uso, mas não é aproveitado; II – recuperável: bem 

móvel que por algum motivo não está em condições de uso e o custo para sua recuperação 

seja até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou que o custo benefício de sua 

recuperação demonstre ser conveniente para o órgão;  III – antieconômico: bem móvel cuja 

manutenção seja dispendiosa, ou no caso daquele que devido ao uso constante, desgaste 

prematuro ou por estar ultrapassado, apresenta rendimento precário; ou  IV – irrecuperável: 

aquele que devida à perda de suas características não pode ser mais utilizado para o fim a que 

se destina ou quando o custo para sua recuperação for maior que cinquenta por cento do seu 

valor de mercado e não seja justificável a sua recuperação após análise do seu custo benefício 

(BRASIL, 2018; SANTOS, 2016). 

O Quadro 17 apresenta a destinação que deverá ser adotada para os bens inservíveis, 

segundo o Decreto nº 9.373 de 11 de maio de 2018. 

 

Quadro 17 - Destinação dos bens inservíveis 

Material 

inservível 
Destinação 

Descrição 

Ocioso Redistribuir 

Reaproveitar o bem através de transferência interna (dentro do órgão) 

ou externa (entre órgão da União) ou, excepcionalmente, mediante 

ato motivado da autoridade máxima do órgão ou da entidade vedado 

a delegação, os bens ociosos poderão ser doados a Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 
Os equipamentos, as peças e os componentes de tecnologia da 

informação e comunicação, classificados como ociosos ou 

recuperáveis, poderão ser doados a Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público que participem do programa de inclusão digital 

do Governo federal, conforme disciplinado pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Recuperável 
Recuperar 

e 

redistribuir 

Efetuar a manutenção ou reaproveitar através de transferência interna 

(dentro do órgão) ou externa (entre órgão da União) ou 

excepcionalmente, mediante ato motivado da autoridade máxima do 

órgão ou da entidade vedado a delegação, os bens ociosos e 

recuperáveis poderão ser doados a Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público. 
Os equipamentos, as peças e os componentes de tecnologia da 

informação e comunicação, classificados como ociosos ou 

recuperáveis, poderão ser doados a Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público que participem do programa de inclusão digital 

do Governo federal, conforme disciplinado pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Continua... 
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Continuação... 

Antieconômico 

Alienar 

(venda, 

permuta ou 

doação) 

Encaminhar para alienação (venda; permuta ou doação) ou caso não 

haja manifestação de interesse e vencidos todos os trâmites legais, a 

autoridade competente determinará sua destinação ou disposição 

final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de 

2010. 

Irrecuperável 

Alienar 

(venda, 

permuta ou 

doação) 

Encaminhar para alienação (venda ou doação), ou verificada a 

impossibilidade ou a inconveniência da alienação do bem 

classificado como irrecuperável, a autoridade competente 

determinará sua destinação ou disposição final ambientalmente 

adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010. 

- Baixa 

Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação do 

bem classificado como antieconômico ou irrecuperável, a autoridade 

competente determinará sua destinação ou disposição final 

ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil, 2018. 

 

O processo de desfazimento de bens deverá ser conduzido, por comissão 

especialmente designada para este fim. Inicialmente, faz uma análise dos bens considerados 

inservíveis para o órgão, relacionados no relatório do inventário anual, ou sempre que houver 

necessidade. A seguir faz-se a avaliação dos itens com a separação dos mesmos em lotes para 

facilitar sua classificação. Em sequência, faz-se a instrução do processo para autorização do 

dirigente máximo da entidade e escolha do procedimento que será adotado, tendo em vista o 

interesse público, conforme demonstrado no Quadro 18 (SANTOS, 2016; BRASIL 2018). 

 

Quadro 18 - Modalidades para o desfazimento de bens 

Modalidade Recomendações 

Transferência 
Modalidade de movimentação de caráter permanente, com troca de responsabilidade, que 

poderá ser: 1) interna: quando realizada entre unidades organizacionais, dentro do mesmo órgão 

ou entidade; ou 2) externa: quando realizada entre órgãos da União.  

Cessão 

A cessão é uma modalidade de movimentação de bens de caráter precário e por prazo 

determinado, com transferência de posse, poderá ser realizada nas seguintes hipóteses: 1) entre 

órgãos da União; 2) entre a União e as autarquias e fundações públicas federais; ou 3) entre a 

União e as autarquias e fundações públicas federais e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios e suas autarquias e fundações públicas. 

Alienação 

Os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou 

inoportuno serão alienados conforme a legislação aplicável às licitações e aos contratos no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (Lei 8.666/93), 

mediante venda, permuta ou doação.  

Inutilização ou 

abandono 

Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado como 

irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização 

ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, 

que serão incorporados ao patrimônio  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil, 1990; Brasil, 2018; Santos, 2016. 
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2.4 Gestão Patrimonial no setor Público 

 

  Há um consenso que a literatura sobre Gestão Patrimonial na Administração Pública 

é escassa, sendo um fator limitante à esta pesquisa (BERNARDES, 2009; NASCIMENTO, 

2013; SILVA, 2013; FIGUEREDO, 2015). 

Considerando a obrigatoriedade dos órgãos públicos de atender a legislação sobre 

gestão dos bens públicos, os procedimentos relacionados nos textos sobre o controle de bens 

permanentes móveis foram embasados nos principais marcos regulatórios sobre o assunto: Lei 

4.320/1964; decreto-Lei nº 200/1967; IN 205/1988; Decreto nº 99.658/1990; da Lei 

8.666/1993; Portaria STN nº 664/2010 dentre outros. Dessa forma, as principais atividades de 

controle patrimonial elencadas correspondem aos seguintes procedimentos: recebimento; 

incorporação de bens; atribuição de responsabilidade pelos bens; gerenciamento dos bens; 

inventários patrimoniais e baixa patrimonial. Existem algumas diferenças nos termos, porém 

ao analisar as atividades percebe-se que tratam do mesmo assunto. 

Bernardes (2009) e Nascimento (2013) destacam que os órgãos da administração 

pública federal possuem algumas características comuns em relação à sua estrutura e também 

na subordinação à legislação; porém possuem realidades distintas em relação à cultura 

organizacional, estão em estágios diferentes de maturidade dos processos administrativos e, 

por isso, possuem uma forma particular de gerir seu patrimônio.  

 Bernardes (2009) divide a gestão patrimonial em quatro processos: 1) Recebimento; 2) 

Registros de bens permanentes; 3) Controle de bens permanentes e 4) Descarte de bens 

permanentes sendo que para cada processo vincula as atividades desenvolvidas. Por outro 

lado, Matias (2015) discorre sobre o mapeamento do processo da Gestão Patrimonial da 

UFRN, apresentado o modelo do Quadro 19. 

Quadro 19 - Fases e Subfases da Gestão Patrimonial 

 

FASES SUBFASES 

RECEBIMENTO Conferência Provisória 

Quantitativa 

Conferência Qualitativa Definitiva 

REGISTRO Orçamentário Extra orçamentário 

TOMBAMENTO Tombar bens por empenho Tombar bens por outras entradas 

MOVIMENTAÇÃO Distribuição de bens Transferência de 

bens 

Saída provisória de bens 

INVENTÁRIO Conferir localização física de bens Avaliar Estado de 

Conservação dos 

bens 

Atualizar inventário no 

SIPAC E SIAFI 

DESFAZIMENTO Cessão Alienação Inutilidade ou abandono 

Fonte: Matias (2015, p. 55) 
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A contribuição de Matias (2015) consiste na elaboração de fluxograma para cada fase 

do processo, com a identificação de problemas que podem prejudicar o processo, assim como 

sugestões pontuais para solucionar os problemas. Além disso, demonstra o passo a passo dos 

procedimentos que são desencadeados no sistema de gestão patrimonial do órgão (SIPAC - 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos). 

Há um consenso em elencar os problemas na gestão patrimonial, destacando-se: a) 

Poucos funcionários lotados no setor; b) Falta de padronização nos procedimentos; c) Falta de 

espaço físico para o setor de patrimônio desenvolver suas atividades; d) Falta de 

conhecimento das normas; e) Falta de apoio da administração; f) Informações desatualizadas; 

g) Subutilização dos bens; h) Desaparecimento de bens; i) Acúmulo das funções de 

almoxarifado e patrimônio (BERNARDES, 2009; NASCIMENTO, 2013; SILVA, 2013; 

FIJOR, 2014; FIGUEREDO, 2015; MATIAS, 2015; NUNES, 2015; PAES, 2015). 

Nunes (2015) relaciona o significado e importância da inconformidade da gestão 

patrimonial, conforme apresentado no Quadro 20. 
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Quadro 20 - Relação de problemas da Gestão Patrimonial 

Problemas Significado e importância 

Informações desatualizadas Indica que houve movimentação dos bens sem a atualização da 

localização/responsabilização dos mesmos. Isso implica em informação 

desatualizada; relatórios não confiáveis e também pode implicar em 

responsabilização aos detentores da carga dos bens “não encontrados”. 

Subutilização dos bens ociosos 

e/ou recuperáveis 

Alguns centros de custos possuem itens sem utilidade e que somam os seus 

ativos. Nesse ponto é importante a análise da situação do bem para 

verificar a possibilidade de manutenção ou aproveitamento, em outro setor, 

ajustando os recursos da instituição. 

Acúmulo de itens classificados 

como antieconômico ou 

irrecuperável 

Significa que existem itens cuja manutenção é onerosa ou que não atende 

mais à sua finalidade por questões de desgaste ou obsoletismo; ou também 

existe itens estragados que não é possível recuperar devido à perda de suas 

características ou porque fica oneroso para administração. Geralmente 

esses itens possuem componentes tóxicos e por serem alocados de maneira 

inadequada podem expor ao risco de contaminação a comunidade, assim 

como gerar punições ambientais à administração caso seu descarte não 

atenda à legislação vigente. 

Ausência de assinaturas dos 

agentes nos documentos de 

responsabilidade patrimonial 

Refere-se ao documento de responsabilidade patrimonial que não consta a 

assinatura do responsável dificultando que seja comprovada a carga 

patrimonial do bem. 

Bens sem plaquetas de 

identificação 

Significa que existem bens registrados no controle patrimonial, porém, sem 

a placa de identificação. Isso dificulta na atribuição de responsabilidade e 

de localização do bem. 

Bens sem cadastro no controle 

patrimonial 

Significa que o bem não consta no acervo patrimonial do órgão. Essa falta 

de registro resulta na falta de controle sobre a responsabilidade, 

manutenção etc. em relação ao bem. 

Bens cadastrados com 

características equivocadas 

Indica que a descrição do bem é feita de forma incorreta o que pode 

dificultar a identificação e localização do mesmo. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Nunes (2015, P.71) 

  

Outro ponto em comum nas instituições que foram foco dos trabalhos acadêmicos é a 

utilização de sistemas de informação para o controle patrimonial. Somente o trabalho de Silva 

(2013) é que não deixou claro se a Universidade Federal do Rio Grande – FURG faz uso 

desse tipo de recurso. Cabe destacar que o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – SIPAC, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é 

utilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal da 

Paraíba; Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal do Maranhão (MATIAS, 

2013; PAES, 2015; FIGUEREDO, 2015). Os demais utilizam outros tipos sistema de gestão 

de patrimônio. 

Matias (2015) considera que a UFRN é detentora de recursos tecnológicos suficientes 

para operacionalização da gestão patrimonial uma vez é responsável pelo desenvolvimento 

dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG) que promove a integração de diferentes áreas 

funcionais. O módulo para gestão de patrimônio atende perfeitamente as questões legais, pois 

possibilita a padronização dos registros, permite a consulta e emissão de relatórios gerenciais, 
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com as informações sobre carga patrimonial, movimentação, localização do bem, 

desfazimentos, além da atualização contábil. 

Para Figueredo (2015), o SIPAC deve ser mais explorado para melhorar o controle 

patrimonial e sua adequação deve envolver os servidores que trabalham na gestão de 

patrimônio, gestores de TI e detentores de carga patrimonial.  

Entretanto, Nascimento (2013) e Matias (2015); defendem que as ações da gestão 

patrimonial não devem ser apenas para atender a legislação, mas atender também a 

implementação de procedimentos que melhorem seus processos, apresentando algumas 

sugestões de melhorias para cada fase do processo de gestão patrimonial. 

A pesquisa desenvolvida por Silva (2013) apresenta o trabalho efetuado pela 

Comissão de Levantamento de Bens Móveis no órgão estudado com a finalidade de controlar 

os seus bens móveis do órgão, uma vez que foi detectado problemas na execução dos seus 

inventários. No estudo, destaca a importância do envolvimento da alta direção para garantir 

que os trabalhos desenvolvidos para o controle do patrimônio sejam desenvolvidos de forma 

contínua, sem interrupções ou negligência, de forma que se possa cumprir a legislação e 

atender a prestação de contas para os órgãos de controle. Salienta também a importância da 

capacitação e atualização de processos e técnicas de gestão patrimonial.  

Uma contribuição do trabalho de Silva (2013) é a apresentação da metodologia 

aplicada a cada levantamento anual (inventário) e os encaminhamentos dados para os 

problemas ou inconsistências encontradas. 

Além de apresentar os conceitos de logística reversa de resíduos de informática, Paes 

(2015) discorre sobre as dificuldades enfrentadas para o desfazimento dos equipamentos de 

informática nos órgãos da administração pública uma vez que além da legislação aplicada aos 

bens de patrimoniais, deve-se seguir as legislações ambientais. Paes (2015) também enfatiza a 

importância do envolvimento e apoio da alta administração na implantação do processo de 

desfazimento de bens. Durante a pesquisa foram produzidos alguns materiais que podem 

nortear outros gestores sobre o tema, destacando-se: a) Fluxogramas: demostrando as etapas 

do ciclo de vida dos bens de informática  desde a sua entrada até o descarte; b) A relação das 

ações planejadas e executadas para o  desfazimento de bens de informática, com a definição 

de quando, o que, quem, onde, por que, como e quanto (tempo); c) Informações sobre 

procedimentos de logística reversa de algumas marcas de equipamentos de informática; d) 

Proposta de modelo de logística reversa e gestão de equipamentos de informática e de seus 
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componentes com as etapas a serem realizadas e as possibilidades de desfazimento; e) Manual 

de procedimentos para desfazimentos de bens patrimoniais. 
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3. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

Através do diagnóstico do problema, busca-se respostas que possam auxiliar no 

alcance do objetivo deste trabalho, ou seja, propor um processo de gestão patrimonial de um 

campus em uma autarquia federal de ensino. 

Dessa forma, esta seção demonstra os métodos, técnicas e procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa, estruturado da seguinte forma: a) Contexto da realidade 

investigada; b) Caracterização da pesquisa; c) Procedimentos metodológicos; 4) Resultado do 

diagnóstico. 

 

3.1 Contexto e realidade investigada 

 

A unidade de análise deste estudo é um campus de uma autarquia federal criada pela 

Lei 11.892, de 29/12/2008. O foco estratégico da instituição é promover a educação básica, 

profissional e superior, pública, de caráter científico, técnico e tecnológico, inclusiva e de 

qualidade, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação 

integral dos alunos e contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade regional (IF 

Sudeste MG, 2017).  

As unidades que compõem a rede possuem estrutura organizacional hierarquizada 

composta pela Direção Geral, Direções Sistêmicas, setores administrativos e algumas 

assessorias, conforme organograma exemplificado na Figura 7. 
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Figura 7 - Organograma da Organização pesquisada 

 

Fonte: Fornecido pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do campus pesquisado. 

 

Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional do período 2014-2019 são 

elencados como pontos fortes da estrutura multicampi estudada: a sua localização geográfica; 

os cursos ofertados abrangem o nível superior, nível médio e pós-graduação; os servidores 

possuem experiência no ensino técnico profissionalizante; bom relacionamento com 

instituições dos diversos setores; fomento de bolsas de extensão e pesquisa por meio de 

editais com recursos próprios e programa de assistência estudantil com oferta de bolsa 

moradia e manutenção (IF SUDESTE MG, 2014). 

Por outro lado, no contexto organizacional das unidades que compõem a Instituição 

Federal de Ensino pesquisada podem ser citados os seguintes pontos fracos: falta de sistema 

integrado de gestão; falta de padronização na estrutura do site institucional; falta de gestão 

eletrônica de documentos; política deficiente de capacitação e qualificação de servidores; 

comunicação interna e externa deficiente; desconhecimento/ descumprimento dos 

procedimentos legais necessários para o encaminhamento de processos em tempo hábil e 

deficiência na padronização e na regulamentação de procedimentos e processos institucionais 

(IF SUDESTE MG, 2014). 
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Em relação ao campus estudado, sua infraestrutura conta com uma área construída de 

aproximadamente 9.013 m², onde estão distribuídos diversos laboratórios estruturados para as 

atividades acadêmicas, salas de aula, ambientes administrativos, biblioteca, quadra esportiva e 

anfiteatro. Conforme informado pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do órgão, seu 

quadro funcional é composto por 96 servidores efetivos, entre docentes e técnicos 

administrativos. Acrescenta-se a esse montante 8 professores substitutos e 33 funcionários 

terceirizados que atuam nos serviços de apoio administrativo, transportes, limpeza, copa e 

cozinha e serviços gerais. No total geral são 137 pessoas trabalhando para o desenvolvimento 

e crescimento institucional e atendimento a uma média semestral de 800 alunos (IF Sudeste 

MG, 2017). 

Desde a sua criação, a unidade analisada já destinou cerca de 3,5 milhões do seu 

orçamento para aquisição dos mais variados bens permanentes. Nesses dez anos de existência 

o número de servidores duplicado e foi ampliado o número de salas de aula e ambientes 

administrativos, culminando em 2017, com a inauguração de mais um prédio. Gradativamente 

houve um crescimento dos itens de bens permanentes a serem monitorados e a gestão 

patrimonial não conseguiu avançar além das etapas iniciais dos controles determinados 

legalmente para órgãos públicos, atendendo apenas às questões do recebimento dos materiais, 

tombamento e distribuição. Além disso, o órgão está com o balanço desatualizado no que diz 

respeito às contas de Imobilizado e Depreciação dos bens imóveis (IF Sudeste MG, 2017). 

 

3.2 Caracterização da Pesquisa 

 

Após a definição do problema a ser estudado, fez-se a delimitação da pesquisa e a 

classificação adotada é esboçada por Marconi e Lakatos (2007) e Matias-Pereira (2012) que 

estrutura a pesquisa quanto: a) a sua natureza; b) os objetivos e c) os procedimentos adotados.  

Considerando que o objetivo geral deste estudo é propor um processo de gestão 

patrimonial de um campus em uma autarquia federal de ensino, esta pesquisa é de natureza 

aplicada, com proposição de ser prática, movida pelo interesse de resolver um problema 

específico (GERHARDT e SILVEIRA, 2009; VERGARA, 2014). Além disso, a abordagem é 

qualitativa, o que permite ao pesquisador um maior aprofundamento no objeto de pesquisa, 

buscando-se um detalhamento mais acurado do problema, na identificação dos processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais e no levantamento das variáveis que atuam no problema 

e suas inter-relações (RICHARDSON, 2012). 
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Em relação aos seus objetivos, de acordo com a conceituação de Gil (2008), esta é 

uma pesquisa de caráter descritivo uma vez que sua função principal será a descrição das 

características relacionadas a um fenômeno da gestão patrimonial da organização estudada.  

Quanto aos procedimentos metodológicos classifica-se como: 1) bibliográfica porque 

procura conhecer os principais autores e contribuições teóricas sobre determinado assunto, o 

que no caso aplicado é a gestão patrimonial; 2) levantamento de dados (survey) com aplicação 

de questionário para obtenção da percepção geral dos servidores do campus da instituição de 

ensino sobre os problemas da gestão patrimonial; 3) mapeamento do processo atual de gestão 

patrimonial efetuado através de: a) pesquisa documental, com a seleção dos principais 

documentos relacionados ao assunto da pesquisa; b) observação participante, uma vez que é 

desenvolvida com a interação entre pesquisador e as pessoas envolvidas no fenômeno 

estudado e; c) grupo focal, que consiste em extrair informações sobre o tema em um grupo de 

discussão (GIL, 2008; MICHEL, 2009; MATIAS-PEREIRA, 2012; RICHARDSON, 2012). 

 

3.3 Procedimentos metodológicos  

 

Esta seção apresenta o detalhamento das etapas da pesquisa após o seu delineamento e 

definição dos métodos e técnicas utilizadas no desenvolvimento do trabalho. 

 

3.3.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica permite o embasamento teórico para tratar o problema 

identificado na pesquisa, dando a sustentação necessária à sua construção. Este método 

decorre da consulta apenas de livros e artigos, com o intuito de sintetizar os autores 

consultados (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Selecionou-se como abordagem principal o 

tema Gestão Patrimonial. O tema Gestão por Processos foi pesquisado na pretensão de 

auxiliar na proposta de melhoria do processo de Gestão Patrimonial da instituição estudada. 

Para o presente estudo, foram selecionados artigos nos portais eletrônicos CAPES, 

SPELL e SCIELO. A pesquisa foi efetuada no período de outubro a dezembro de 2017; maio 

e novembro de 2018. Para dar suporte à coleta de dados, inicialmente foram elaboradas duas 

planilhas no software Excel, uma para cada tema, contendo inicialmente as seguintes 

informações: expressão de busca; local de acesso; título; autores; revista; ano de publicação; 

palavras-chaves; resumo e número de citações.  
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Para melhor entendimento dos resultados obtidos, serão apresentados separadamente 

por tema e após apresentação dos dados, pretende-se verificar se há alguma convergência dos 

assuntos. 

Para a pesquisa bibliográfica referente ao tema Gestão por Processos utilizou-se a 

expressão de busca “Gestão por Processos”. Para os periódicos CAPES a busca surtiu efeitos 

e foram elencados quarenta e sete (47) artigos. Porém, para o banco de periódicos SPELL 

houve o retorno de dezesseis (16). Para restringir a busca, foi selecionada a opção de somente 

artigos revisados por pares e os mesmos deveriam apresentar a expressão de busca no título e 

assunto. Na base da SCIELO, os filtros utilizados restringiram a pesquisa para artigos dentro 

da área temática de Ciências Sociais Aplicadas para a seleção das seguintes expressões de 

busca: “Gestão de processos” que obteve retorno de quinhentos e cinquenta e quatro (554) 

títulos; “Gestão por processos OR BPM” que apresentou trezentos e sessenta e cinco (365) 

artigos e “Mapeamento AND Processos” com cento e quarenta e nove (149) artigos. 

Prosseguindo na análise, foram lidos os resumos e selecionados os materiais que abordassem 

a temática BPM (Business Process Management). Neste ponto cabe ressaltar que ao separar 

os artigos para leitura, observou-se que doze (12) artigos aparecem em mais de uma base de 

busca e, portanto, duplicados. Outro artigo não foi possível baixar o arquivo no momento da 

pesquisa. Dessa forma trinta e três (33) artigos foram selecionados para leitura integral, 

conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Artigos sobre Gestão por Processos 

Portais Resultado Selecionados 

CAPES 47 9 

SPELL 16 8 

SCIELO 1068 29 

Total 1131 46 

Artigos selecionados para leitura - 33 (*) 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

(*) 12 artigos sobre Gestão de Processos aparecem em mais de uma base de busca e um 

artigo não foi possível obter o arquivo para leitura. 

 

A busca de um referencial teórico referente à Gestão de Patrimônio esbarrou em 

questões de terminologia, uma vez que a palavra patrimônio é usualmente utilizada para 

designar construções antigas, no sentido de patrimônio histórico da humanidade ou também 

questões relativas à contabilidade (BERNARDES, 2009). Portanto, foram aplicadas sete 

combinações de nomenclaturas nos bancos de dados SCIELO e SPELL. A Tabela 2 apresenta 

o resultado geral da busca e as bases de dados pesquisadas. O quantitativo de artigos 
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selecionados para leitura são aqueles em que o assunto estava relacionado à gestão 

patrimonial de bens móveis. Cabe destacar que a maior taxa de retorno foi para as palavras-

chave referentes à “Administração” e “Materiais” e “Gestão” e “Materiais”, porém, na leitura 

dos resumos verificou-se que estavam relacionados à materiais de consumo e não aos bens 

móveis permanentes tratados nesta pesquisa.  

 

Tabela 2: Artigos sobre Gestão de Patrimônio 

Item Palavras-chaves 
Portais 

Selecionados 
Scielo Spell 

1 “Gestão” e “Patrimônio” 117 8 2 

2 “Gestão”; “Bens” e “Permanentes” - 1 1 

3 “Administração” e “Patrimônio”  41 40 1 

4 “Gestão” e “Patrimonial” 45 51 1 

5 “Administração” e “patrimonial” 23 19 3 

6  “Administração” e “Materiais” 183 55 1 

7 “Gestão” e “Materiais” 353 116 3 

Total 762 290 12 

Artigos repetidos - - 2 

Selecionados para leitura integral - - 10 

Fonte: Elaborada pela autora (2018)    

 

3.3.2 Survey com aplicação de questionário 

 

A pesquisa Survey consiste no levantamento de dados, informações ou opiniões de um 

grupo de pessoas pré-definido, efetuado através de aplicação de questionário (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009; MICHEL, 2009; VIEIRA, 2009). 

Segundo Gerhardt (2009), o questionário deve ser elaborado de forma clara e de fácil 

compreensão pelo informante, que reponde às perguntas sem a presença do pesquisador. As 

vantagens da utilização do questionário é a possibilidade de atingir um maior número de 

pessoas; garantir o anonimato das respostas; possibilidade de se responder no momento mais 

adequado e não há imposição da presença do pesquisador em relação aos pesquisados (GIL, 

2008). 

Desta forma foi elaborado um questionário visando atingir o primeiro objetivo 

específico: avaliar a percepção geral dos servidores quanto ao processo de gestão patrimonial. 

O questionário foi estruturado contendo 33 (trinta e três) perguntas distribuídas para 

identificação do respondente; sobre o conhecimento das leis, normas e demais regulamentos 

que norteiam a gestão de bens permanentes na instituição; onde são buscadas informações 

sobre movimentação de bens móveis e o trâmite a ser desencadeado para várias situações; 
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informações sobre demandas atendidas e sobre o setor de patrimônio e, por fim, se o servidor 

tem alguma sugestão que acha válida para o setor de patrimônio. 

Nesta etapa, foram enviados 103 (cento e três) questionários por e-mail aos técnicos 

administrativos, professores efetivos e substitutos do campus de atuação da 

servidora/pesquisadora, conforme relação repassada para esta pesquisa pela Coordenação 

Geral de Gestão de Pessoas local, utilizando o formulário do Google Forms. O formulário foi 

disponibilizado para os respondentes no período de 15 a 29 de agosto de 2019 e encontra-se 

no Apêndice A. A taxa de resposta foi de 48%, o que significa 50 respondentes. 

 

3.3.3 Mapeamento do processo atual 

 

O Mapeamento do processo é uma ferramenta para construir o detalhamento dos 

fluxos de trabalho e procedimentos do processo ponta a ponta, identificando o que, onde, 

quando, por que, como e por quem o trabalho é realizado (GONÇALVES, 2000; CBOK, 

BPM, 2013; NASCIMENTO et al., 2016) 

Dessa forma, para o mapeamento do processo e construção do modelo atual (“AS IS”) 

utilizou-se da pesquisa documental e observação participante e, para confirmação do 

mapeamento do processo atual e identificação de propostas de melhoria, utilizou-se a técnica 

do grupo focal. 

 

 3.3.3.1 Pesquisa documental 

 

O procedimento de pesquisa documental analisa alguns tipos de documentos como 

registros, publicações, circulares, ofícios, memorandos, comunicações informais, fotografias, 

dispositivos de armazenamento óptico (VERGARA, 2014). A pesquisa fundamentada em 

documentos permite uma melhor visualização do problema ou na formulação das hipóteses 

levantadas para a sua verificação por outros meios (GIL, 2008). 

Considerando que este trabalho foi desenvolvido em uma instituição pública federal, 

foram investigados os documentos originais e cópias, arquivados na instituição, relacionados 

à gestão patrimonial, tais como: memorandos; ofícios; termos de doação e publicações 

institucionais como, por exemplo, a Instrução Normativa 01/2016 que trata dos 

procedimentos de administração patrimonial no órgão. Também foram levantados os 

formulários internos utilizados para registros e movimentações de bens permanentes 
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utilizados no controle patrimonial. Buscou-se também modelos para mapeamento de 

processos e que fossem aplicáveis à organização estudada. 

   

 3.3.3.2 Observação participante 

 

Na observação participante há uma interação do pesquisador com as pessoas 

envolvidas e, portanto, uma pré-disposição para compreender o grupo social pesquisado, seus 

hábitos, atitudes e outras particularidades vivenciadas no cotidiano (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009; RICHARDSON, 2012).  

A adoção da observação participante será executada durante todo o desenvolvimento 

da pesquisa uma vez que o estudo será efetuado no Setor de Patrimônio da instituição 

estudada onde trabalha a autora desta pesquisa. Além da observação dos eventos 

desencadeados pelo Setor de Patrimônio da instituição pesquisada, serão apreciadas interações 

com outros setores bem como as características do acervo patrimonial e seu estado de 

conservação. 

Cabe ressaltar que na observação participante o pesquisador tem que ser cauteloso no 

planejamento das etapas referentes à coleta e análise de dados de forma a reduzir o 

subjetivismo do trabalho (GIL, 2008; VERGARA 2012 e RICHARDSON, 2012). Neste 

sentido, para evitar os indesejados vieses ou direcionamentos equivocados da pesquisa, 

recorre-se aos outros procedimentos metodológicos desenvolvidos no trabalho: pesquisa 

bibliográfica desenvolvida para elaboração do referencial teórico; o levantamento dos 

documentos utilizados no processo; à survey com aplicação de questionário aos servidores do 

campus e a realização de grupo focal com os servidores que atuam na área de gestão 

patrimonial. 

 

 3.3.3.3 Grupo Focal 

 

Segundo Matias-Pereira (2012), a escolha dos instrumentos para coleta de dados está 

vinculada aos objetivos pretendidos com a realização da pesquisa. Dessa forma, a técnica do 

grupo focal foi utilizada com a intenção de confirmar as informações levantadas no 

mapeamento do processo de gestão patrimonial e colher sugestões de melhoria no processo. 

Segundo Michel (2009), a técnica do grupo focal consiste na realização de uma 

reunião conduzida por um moderador, onde o grupo de pessoas participantes têm 
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características em comum e conhecem o tema abordado, permitindo a troca de experiências e 

uma discussão mais acurada sobre o assunto, sendo que para sua realização devem ser 

observados alguns critérios: 

a) A escolha dos participantes deve estar alinhada com os objetivos da pesquisa e por 

isso, a seleção dos membros considerou a experiência dos mesmos no âmbito da 

gestão patrimonial. 

b) O nível sociocultural dos participantes deve ser semelhante. No caso apreciado, os 

participantes são todos técnicos-administrativos em educação da rede federal de 

ensino. 

c) Elaboração de um roteiro de entrevista. Dessa forma, foi elaborado um roteiro para 

condução do encontro, estruturado da seguinte forma: atividades a serem 

desenvolvidas e o tempo disponibilizado para cada etapa, conforme demostrado no 

Apêndice B.  

Para reforçar o diagnóstico do problema, foram realizadas sessões do grupo focal 

também em outros dois campi que compõem a instituição estudada. A justificativa da escolha 

das unidades está relacionada à semelhança das mesmas em relação à idade, estrutura 

organizacional e orçamentária. O propósito é a comparação da percepção dos servidores que 

atuam na gestão patrimonial de cada unidade para verificar a situação atual, qual a melhor 

prática de cada campi e propostas de melhoria no processo. Portanto, a Tabela 3 apresenta a 

relação de grupos focais desenvolvidos na pesquisa. 

. 

Tabela 3 - Relação dos grupos focais 

Unidade Grupo focal Quantidade de participantes 

Campus 1 A 6 

Campus 2 B 2 

Campus 3 C 2 

Total 10 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
 

O primeiro passo foi solicitar anuência para desenvolvimento da pesquisa e 

autorização aos diretores dos campi envolvidos tendo em vista a realização de entrevistas com 

servidores, conforme Apêndice D. O convite aos participantes seguiu os critérios fixados para 

realização deste tipo de dinâmica, ou seja, alinhado aos objetivos da pesquisa e em relação ao 

nível técnico compatível. No campus 1, local de atuação da pesquisadora, para seleção dos 

membros do grupo A, foi verificado quais os setores mais envolvidos no processo atual de 

gestão patrimonial e enviado convite para participação do evento. Dessa forma os setores 
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representados são: Diretoria de Administração e Planejamento; Coordenação Geral de 

Administração e Finanças/Orçamento; Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; 

Coordenação de Serviços Gerais; Coordenação de Tecnologia da Informação e Coordenação 

de Planejamento, Obras e Manutenção. 

Para os demais grupos foi verificado os nomes dos responsáveis pelo setor de 

patrimônio, através do endereço eletrônico das unidades.  Em seguida efetuou-se um contato 

preliminar com os mesmos, explicando o propósito da pesquisa e solicitando o nome dos 

servidores que atuam na gestão patrimonial para que fosse formalizado o convite para 

participação da entrevista do grupo focal via e-mail.  

Para os participantes do encontro foi apresentado o objetivo do encontro e colhidas as 

assinaturas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (para participante maior 

de idade), informando que seriam resguardadas a identificação dos mesmos. O modelo do 

documento encontra-se no Apêndice E. 

Para otimização dos encontros o processo de gestão patrimonial do campus foi 

apresentado na planilha de Mapeamento de Processo, elaborado pela empresa Stracta 

Consultoria (2018), previamente preenchida, para apreciação e opinião dos participantes sobre 

a situação atual e propostas de melhoria. 

Para o tratamento dos dados coletados na pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo 

que, segundo Vergara (2014, p. 5) “refere-se ao estudo de textos, documentos e verbalizações 

orais. É uma técnica de análise de comunicações, tanto associada aos significados, quanto 

aos significantes da mensagem”. Este procedimento deve obedecer às seguintes etapas: a) 

Pré-análise: através de várias leituras, serão selecionados os materiais que serão analisados; b) 

Exploração do material: neste momento serão efetuadas uma categorização e classificação do 

material mais acurada e c) Tratamento, inferência e interpretação dos dados obtidos (GIL, 

2008). 

 

3.4. Resultados do diagnóstico do problema 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados através dos seguintes meios: a) Survey com 

aplicação de questionário no campus estudado; b) mapeamento do processo atual por meio de 

pesquisa documental, observação participante e realização de grupo focal em três campi do 

órgão, os quais serão apresentados na sequência. 
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3.4.1 Survey com aplicação de questionário 

Esta seção refere-se aos resultados obtidos com a aplicação do questionário no campus 

estudado para o levantamento da percepção dos servidores sobre o processo de gestão 

patrimonial. O prazo estipulado para submissão das respostas foi de quinze dias, obtendo-se 

50 (cinquenta) respostas do total de 103 (cento e três) formulários enviados, o que perfaz uma 

taxa de 48% de retorno.  

 

Parte I – Informações sobre os respondentes: 

O primeiro grupo de respostas foi elaborado para identificação do perfil dos 

respondentes, tempo de serviço público federal e cargo que ocupa. Dentre os respondentes, 25 

são professores efetivos; 2 são professores substitutos e 23 são técnico-administrativos, 

conforme demonstra o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1- Categoria dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Em relação ao grau de escolaridade, a maioria dos respondentes possui algum tipo de 

pós-graduação, sendo que 60% dos respondentes, ou seja, 30 servidores, possuem Pós-

graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado); enquanto 32%, o quantitativo de 16 

servidores, possuem Pós-graduação Lato Sensu. O restante, 8%, que corresponde a 4 

servidores, indicaram que possuem o curso superior completo, conforme demonstra o Gráfico 

2. 
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Gráfico 2 - Nível de escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Sobre o tempo de serviço público federal e considerando os intervalos de tempo 

considerados no questionário, apurou-se que trinta e três servidores o que equivale a 66% dos 

respondentes possuem mais de 5 anos de atuação na esfera federal; seguido por 8 servidores, 

ou seja, 16% registraram que possuem entre 4 e 5 anos de atuação. Os outros percentuais são 

distribuídos da seguinte forma: 2 servidores (4%) para o lapso de tempo entre 3 e 4 anos; 4 

servidores (8%) para o período de 2 a 3 anos; 2 servidores (4%) para o intervalo entre 1 e 2 

anos. Apenas 1 servidor possuía menos de 1 ano de atuação na data do questionário, o que 

corresponde a 2% das respostas, conforme demonstra o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Tempo de serviço público federal 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Parte II – Percepção dos servidores sobre o processo de gestão patrimonial 

 

Os atores envolvidos no processo precisam ter conhecimento das informações que 

nortearão as atividades, entender qual o fluxo a ser seguido, quem são os responsáveis por 

cada atividade e qual o resultado esperado (FAYER, 2013; KIPPER et al., 2011). Neste 
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ponto, percebe-se que os níveis de conhecimento sobre as informações sobre gestão 

patrimonial e sobre os trâmites e procedimentos do processo são baixos, conforme 

demonstrado pela Tabela 4. Desta forma, percebe-se que o fluxo de informações sobre o 

processo de gestão patrimonial é ponto passível de melhoria, para clarear as questões sobre o 

processo, tais como: os objetivos da gestão patrimonial; os papéis a serem desempenhados; as 

regras e sequências a serem seguidas no processo, além do grau de dependência entre as 

atividades. 

 

Tabela 4 - Perguntas relacionadas ao conhecimento do respondente sobre gestão patrimonial 

Pergunta Questionamento 
Sabe 

Totalmente 

Sabe 

Parcialmente 

Não 

Sabe 

1 
Sabe onde procurar informações sobre movimentações 

de bens móveis? 
32% 60% 8% 

2 

O conteúdo disponibilizado no site 

institucional/boletins informativos são suficientes para 

sanar dúvidas sobre o processo de gestão patrimonial? 

6% 44% 50% 

3 
Sabe o trâmite para solicitar a transferência 

patrimonial de um bem? 
14% 50% 36% 

4 
Sabe o trâmite para solicitar materiais permanentes 

disponíveis? 
20% 38% 42% 

5 
Sabe o trâmite para solicitar o recolhimento daqueles 

bens que não estão sendo usados no setor de lotação? 
14% 40% 46% 

6 
Sabe qual o trâmite a ser desencadeado quando um 

bem apresentar defeito? 
18% 40% 42% 

7 

Sabe qual o procedimento a ser desencadeado em caso 

de extravio/furto/desaparecimento de bem que esteja 

sob sua responsabilidade? 

16% 30% 54% 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 O Gráfico 4 fornece uma melhor visualização sobre o nível de conhecimento sobre 

gestão patrimonial dos respondentes. O desconhecimento sobre os trâmites do processo pode 

ocasionar problemas para a instituição em relação ao controle do seu acervo, inclusive para os 

próprios servidores, no caso de extravio ou danos a bem público que lhes for confiado para 

guarda ou uso. (TORRES JÚNIOR; SILVA, 2010; FERNANDES, 2014). 
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Gráfico 4 - Perguntas relacionadas ao conhecimento do respondente sobre gestão patrimonial 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

O Gráfico 5 demonstra que a maioria da busca de informações sobre movimentações 

de bens móveis é efetuada através de contato direto com o setor de Patrimônio; seguido por 

site institucional e internet e boletins informativos. 

 

Gráfico 5 - Locais onde procura informações sobre gestão patrimonial 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Apesar da indicação do site institucional e os boletins informativos como fonte de 

pesquisa, 22 servidores não sabem informar se o conteúdo disponibilizado sobre o tema da 

pesquisa é suficiente para sanar as dúvidas, o que equivale a 44% dos respondentes.  Além 

disso, 25 servidores responderam que sabem parcialmente essa informação, ou seja, 50% dos 

respondentes. Apenas 3 participantes consideram o conteúdo disponibilizado no site é 

suficiente, o que corresponde a 6%, conforme apresentado no Gráfico 6.   

 

Gráfico 6 - O conteúdo disponibilizado no site é suficiente? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Para demonstrar a percepção dos respondentes sobre essa questão em especial foi 

elaborado o Quadro 21. 

 

Quadro 21 - Percepção dos respondentes sobre o conteúdo referente à gestão patrimonial 

disponibilizado no site institucional/boletins informativos 

Número do 

respondente 

Percepção 

6 “Não considero o conteúdo informativo divulgado suficiente para sanar dúvidas”. 

11 

“Porque o site institucional do IF Sudeste MG é confuso, difícil de mexer e, com alguma 

frequência, fica desatualizado. Acho desagradável procurar as informações no site 

principalmente por saber que corro o risco de ter acesso a um formulário ou informação 

desatualizados. (Exemplo: quando se clica em uma aba ela retorna para a aba anterior) ” 

19 “Desconheço a publicação de boletins informativos sobre o assunto” 

20 “Às vezes há questões que não estão detalhadas ou não estão claras no site ou boletins” 

21 “Não é tão divulgado como deveria” 

23 
“A instituição não disponibiliza informações claras e acessíveis sobre o processo de gestão 

patrimonial” 

29 
“O acesso a esses meios de comunicação é muito particularizado, o formato da informação 

também não ajuda” 

39 

“Porque as informações nem sempre são claras, sendo em alguns casos tratadas como se fossem 

informações pessoais ou de algum setor específico e, muitas vezes, não são disponibilizadas da 

forma adequada aos demais servidores” 

48 
“O acesso é realizado quando realmente necessito de alguma informação sobre o patrimônio. 

Nesse sentido, as vezes encontro o que preciso e as vezes não”  

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Considerando o fato de que 64% (sessenta e quatro por cento) dos respondentes 

informaram que são detentores de carga patrimonial, conforme a Gráfico 7, a falta de 

conhecimento sobre os trâmites do processo podem interferir no desempenho da gestão 

patrimonial e na segurança dos envolvidos, uma vez que, segundo a IN 2015/SEDAP, todo 

servidor deverá zelar pela boa conservação do bem que lhe foi confiado para guarda e uso, 

devendo tomar iniciativas no sentido da recuperação daqueles que sofrer danos, extravio, 

furto ou desaparecimento, podendo ser chamado à responsabilidade e reposição ao erário. 

 

Gráfico 7 - Informação sobre carga patrimonial 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Ainda sobre o conhecimento dos trâmites do processo de gestão patrimonial, há um 

consenso em reconhecer o setor de Patrimônio como responsável pelos procedimentos, 

porém, a situação atual do processo indica que, muitas vezes, os detentores de carga 

patrimonial não notificam o setor sobre as movimentações dos bens ou sobre a necessidade de 

recolhimento dos bens inservíveis.  

Segundo Nascimento et al. (1999), o estudo do processo atual, através do mapeamento 

do fluxo de informações e do sistema de comunicação entre os participantes envolvidos, 

possibilita identificar os pontos fortes bem como os pontos vulneráveis do processo, para que 

se possa propor modificações ou correções. Dessa forma, o meio de comunicação mais 

utilizado para os trâmites do processo é o e-mail institucional, citado por 45 respondentes, 

seguido pelo uso do telefone, com 19 respostas. As reuniões foram apontadas por 9 

servidores.  Além disso, 11 respondentes relataram que utilizam do contato direto com o setor 

de patrimônio para solicitar os bens móveis ou para sanar dúvidas conforme demonstra o 

Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - Meios de comunicação utilizados para os trâmites de gestão patrimonial 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Em relação à existência de barreiras para a comunicação com o setor de Patrimônio, 

39 servidores consideram que elas não existem, ou seja, 78% dos respondentes. Nessa questão 

foi registrado que 10 servidores às vezes encontram barreiras na comunicação, o que 

corresponde a 20% e apenas 1 servidor afirmou que sempre há barreiras no processo, 

conforme Gráfico 9.  

 

Gráfico 9 - Presença de barreiras na comunicação com o setor de patrimônio 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Para finalizar o questionário, foi solicitado aos servidores, sugestões para melhorar a 

gestão patrimonial. Foram registradas 19 respostas, sendo que 4 delas informaram que não 

havia nada para sugerir. Outras 3 eram para elogiar o setor de patrimônio. Dessa forma, o 

Quadro 22 apresenta o restante das sugestões apresentadas pelos servidores. 
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Quadro 22 - Sugestões para a gestão patrimonial 

Número do 

respondente 

Sugestões 

2 “Um sistema informatizado seria muito bom, com maior agilidade e eficácia”. 

5 “Mais agilidade, por favor”. 

8 
“Como já citado anteriormente, somente a criação de um manual/cartilha contendo as 

principais informações no que tange à Gestão Patrimonial no Campus”. 

12 “As placas de patrimônio ficam soltando, dificultando o check list”. 

16 “Implantação de um sistema de gestão patrimonial”. 

20 “Acho que pode haver melhora na organização”. 

27 “Acompanhamento contratual efetivo dos bens permanentes necessários de manutenção”. 

36 “Maior colaboração da comunidade local nas questões demandadas pelo setor” 

46 

“É importante investir na imagem interna do setor de patrimônio. Trabalha-se tanto tempo 

juntos na instituição que as pessoas criam uma imagem fossilizada e cristalizada de um setor. Às 

vezes, fazer uma "recriação" dessa imagem possa facilitar o trabalho, tornando os professores 

menos avessos às questões de patrimônio. A simplificação de processos também faz parte disso. 

A maioria dos professores lida com um volume de informações enorme e, com alguma razão, irá 

buscar meios de contornar os procedimentos que forem muito burocráticos. Quanto mais 

simples e flexíveis forem as regras e os caminhos, maior a chance de todo mundo ajudar o setor. 

Não sei exatamente se são burocráticos, mas se não forem é mais um motivo para investir na 

imagem interna e mostrar para todos que não é tão complicado assim” 

48 
“Que o sistema seja informatizado, assim podemos acompanhar a gestão do patrimônio com 

mais eficiência e rapidez”. 

49 “Pesquisa sobre os trâmites referentes à recepção de livros via doação”. 

50 “Local de armazenagem de bens poderia ser maior”. 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

3.4.2 Mapeamento do processo atual 

 

O mapeamento do processo atual foi realizado com intuito de atender o segundo 

objetivo específico deste trabalho que é o de mapear o processo atual de gestão de patrimonial 

no campus estudado.  

De acordo com o levantamento da documentação referente à gestão patrimonial, não 

existe padronização dos formulários que devem ser preenchidos durante o processo. Os 

documentos encontrados são os Termos de Responsabilidade Patrimonial; Termos de 

Transferência e Guia de Saída Externa, sendo que após preenchimento e assinatura, estes 

devem ficar arquivados para controle e consulta. Ademais, percebeu-se que muitos estão sem 

assinatura, o que pode ser um empecilho à apuração das irregularidades em relação ao uso e 

conservação, visto que a assinatura constitui prova documental (MATIAS, 2015). 

Também são arquivadas as cópias das notas fiscais e notas de empenho referente às 

aquisições de bens permanentes. Para o acompanhamento das notas de empenho que devem 

ser enviadas aos fornecedores e monitoramento do prazo das entregas é utilizada uma planilha 

compartilhada. 
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Além desses, outro documento utilizado nesta pesquisa e que serviu como base para 

construção do processo atual foi a Planilha de Mapeamento de Processo, elaborado pela 

empresa Stracta Consultoria (2018).  

Tal documento é estruturado de forma que cada seção ofereça subsídios para o 

mapeamento e proposta de melhoria, conforme segue: 1) Descrição do Processo atual: com 

intuito de relacionar o fluxo das atividades desenvolvidas; 2) Detalhamento do processo: tem 

a finalidade de registrar informações sobre as características do processo, como objetivo, 

entradas e saídas, participantes, donos do processo, recursos, regras, controles, frequência, 

complexidade e indicadores de desempenho; 3) Análise geral: para verificação se o processo 

gera valor para a organização, handoffs, gargalos, retrabalho; 4) Análise de riscos: para o 

levantamento dos riscos que podem impactar o processo, relacionando os tipos; a 

probabilidade de se concretizar; o impacto e a situação atual de proteção; 5) Proposta de 

melhoria: para o registro das sugestões dos pontos de melhoria identificados; e 6) Desenho do 

novo processo, para apresentação do fluxograma do novo processo já com as propostas de 

melhoria incorporadas.  

Em seguida, a realização dos grupos focais possibilitou a interação com outros 

servidores envolvidos na gestão patrimonial para a construção tanto do processo atual quanto 

de sugestões para um processo ideal. A observação participante também contribuiu para o 

levantamento das informações sobre o funcionamento do processo, uma vez que a 

pesquisadora trabalha no setor de patrimônio. Os resultados obtidos serão apresentados da 

seguinte forma: 1) Descrição do processo atual; 2) Detalhamento do processo; 3) Análise 

Geral do Processo; e 4) Análise de riscos. Deixa-se para o capítulo seguinte a apresentação 

dos pontos de melhoria e do novo processo. 

 

 3.4.2.1 Processo atual 

 

Para descrição do processo atual foram consideradas as atividades desenvolvidas na 

rotina do setor de patrimônio do campus estudado e os documentos produzidos para o 

controle dos bens permanentes durante toda sua vida útil. Para discussão nos grupos focais o 

processo de gestão patrimonial foi decomposto em seis subprocessos, tendo como base a 

legislação aplicada aos órgãos públicos, conforme demonstra o Quadro 23. 



64 

 

Quadro 23 - Relação de Subprocessos da Gestão Patrimonial 

Subprocesso: Descrição: 

1 Recebimento de bens permanentes 

2 Distribuição de bens novos 

3 Transferências e movimentações 

4 Conservação e recuperação 

5 Inventário geral 

6 Desfazimento de bens 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil , 1988; Brasil, 2002 e Brasil, 2018. 

 

De acordo com a realidade do campus estudado, foram elencadas as atividades 

desenvolvidas para cada subprocesso e discutido com os participantes dos grupos focais para 

verificação do processo atual da gestão patrimonial.  

Após a troca de ideias, apurou-se que nenhuma das unidades estudadas possui um 

plano integrado de manutenção e recuperação para os materiais móveis e equipamentos, 

conforme preconizado pela a IN nº 2015/SEDAP e que estaria associado ao subprocesso de 

Conservação e recuperação de bens móveis. Porém, os campi 2 e 3 conseguem desencadear 

alguns tipos de reparo e manutenção, por contarem com pessoas qualificadas para este tipo de 

atividade no quadro permanente de pessoal e disponibilidade de utilização dos laboratórios 

acadêmicos, sendo necessária apenas a aquisição das peças. Isso funciona de forma paliativa, 

porém, vai na contramão da recomendação legal, de que qualquer ação para reparo e 

avaliação deve ser realizada somente após o trabalho de comissão especialmente designada 

para promover a análise da viabilidade da recuperação do bem. 

Outro ponto observado foi que apesar da obrigatoriedade definida por lei e da 

normativa interna, que dispõe sobre as ações de desfazimento de bens na instituição, não são 

desenvolvidas atividades deste subprocesso nas unidades participantes dos grupos focais desta 

pesquisa. O participante 1, do grupo B, relata que “o passo a passo de desfazimento é muito 

confuso, não conseguimos ter clareza para efetuar esse procedimento”. 

Dessa forma, foram confirmadas as seguintes rotinas vinculadas à gestão patrimonial, 

conforme o Quadro 24. 
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Quadro 24: Processo Atual da Gestão Patrimonial da instituição estudada 

Subprocesso Responsável Descrição das atividades 

1. Recebimento 
 Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio 

Enviar a nota de empenho para o fornecedor (via e-mail) 

Acompanhar o prazo estipulado para a entrega conforme 

prazo editalício 

Recebimento provisório 

Recebimento definitivo 

Cadastrar do bem (incorporação do patrimônio) 

Efetuar o tombamento 

  

2. Distribuição 

dos bens novos 

Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional – DDI 
Determinar a distribuição dos bens permanentes 

 Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio 

Distribuir os bens 

Emitir os termos de transferência e de responsabilidade 

  

3. 

Transferências 

e 

movimentações 

Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional – DDI 

Analisar as demandas dos setores  para equipamentos em 

geral e mobiliário 

 Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio 

Efetuar as transferências e movimentações 

Emitir os termos de transferência e de responsabilidade 

Coordenação de Tecnologia 

da Informação 

Analisa as demandas dos setores em relação a troca de 

equipamentos de informática 

 Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio 
Emitir os termos de transferência e de responsabilidade 

  

4. Conservação 

e recuperação 
Não está definido Não está definido 

  

5. Inventário 

geral 

Comissão de Inventário 
Elaborar cronograma do inventário anual 

Levantamento dos bens permanentes 

 Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio 
Emitir os termos de transferência e de responsabilidade 

  

6. 

Desfazimento 

de bens/baixa 

Não está definido Não está definido 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

O fluxograma é uma ferramenta visual utilizada para traçar o fluxo das atividades e 

outras informações no desenvolvimento das etapas do processo. Há várias representações que 

são aceitas e por isso é importante a padronização do sistema utilizado e sua divulgação para 

melhor compreensão dos envolvidos (DE PINHO et al., 2007; KRAJEWSKI, 2009; 

KANAANE, 2010).  
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Para construção do fluxograma utilizou-se o software Bizagi BPMN Modeler, 

disponível para download no endereço eletrônico: https://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-

suite/modeler.construção do fluxograma e consiste numa ferramenta para desenhar e 

documentar processos, usando a notação BPMN (Business Process Management Notation) e 

também possibilita o compartilhamento das informações com a equipe de trabalho. 

Segundo a notação BPMN, os símbolos utilizados permitem a indicação de eventos 

que acontecem ao longo do desenvolvimento do trabalho, sendo que o fluxo do trabalho segue 

de atividade para atividade, passando por todos os papéis envolvidos na realização do trabalho 

(CBOK, 2013). 

Desta forma, o Quadro 25 apresenta os elementos gráficos utilizados na elaboração do 

fluxograma do processo atual estudado. 

 

Quadro 25 - Elementos gráficos utilizados na elaboração do fluxograma 

 

 

Piscina 

(Pool) 

 

Contém o processo de trabalho 

 

Raia 
É uma divisão horizontal dentro do processo utilizada para separar as 

atividades e atribuí-las ao responsável para executá-las 

 

Evento de 

início 
Indica  o ponto de partida do fluxo do processo 

 

Subprocesso 

É uma subdivisão do processo, Esse recurso é utilizado quando o fluxo 

do processo for muito complexo, dessa forma ele pode ser dividido 

para facilitar a sua  visualização 

 

Atividade Indica um trabalho a ser realizado dentro do processo 

 

Gateway 

(ponto de 

decisão) 

Elemento utilizado para indicar pontos de decisão no fluxo do 

processo. 

 Fluxo de 

sequência 

Usado para conectar os elementos básicos, indicando o fluxo a ser 

seguido no processo. 

 

Evento de 

finalização 
Indica onde o processo termina. 

Fonte: Adaptado de TCU, 2013; Bizagi, 2019. 

 

Sendo assim, o fluxo das atividades desenvolvidas no processo atual de gestão 

patrimonial do campus estudado está representado através da Figura 8. 

https://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler
https://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler
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Figura 8- Fluxograma do processo atual do processo de gestão patrimonial 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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 3.4.2.2 Detalhamento do Processo 

 

Na parte que trata sobre o detalhamento do processo, os pontos de discussão 

relacionados às características do processo de gestão patrimonial foram apresentados 

conforme apresentado no Quadro 26: 

Quadro 26 - Detalhamento do processo 

Características Características 

1 Objetivos 8 Regras de negócio 

2 Participantes 9 Informações gerenciais derivadas do processo 

3 Donos do processo 10 Controle de processo 

4 Recursos 11 O que é importante no processo (tempo, custo, 

produtividade, qualidade) 

5 Sistema(s) 12 Frequência 

6 Entradas 13 Indicadores de desempenho 

7 Saídas 14 Complexidade do trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Stracta Consultoria (2018). 

 

Dessa forma, em relação ao objetivo do processo, consta “a maximização da utilização 

dos recursos patrimoniais da organização no desenvolvimento de suas atividades finalísticas”. 

Os grupos consideram importante que o objetivo seja ampliado, constando também: 

“desenvolvimento de ações de planejamento das aquisições de bens permanentes; controle; 

acompanhamento; manutenção; assim como a promoção de ações de desfazimento de bens” 

(participante 3, do grupo A). 

Em relação aos participantes do processo, de modo geral são: os servidores da 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio e os detentores de carga patrimonial. Mas de 

acordo com a atividade a ser desenvolvida há a interação de outros a atores, como é o caso das 

movimentações de equipamentos de informática, com o envolvimento do setor de tecnologia 

da informação; ou no caso de alteração de cargo ou exoneração, é necessária a atuação da 

Coordenação de Gestão de Pessoas. No caso de inventário geral, os participantes são a 

Comissão de Inventário, Diretor Geral e Setor de Patrimônio. Portanto, a participação deve 

ser avaliada de acordo com a demanda de cada subprocesso. 

Considerando que o dono do processo pode ser uma pessoa ou uma equipe, com a 

responsabilidade sobre o processo de ponta a ponta para que o mesmo atinja seus objetivos, 

esse papel é atribuído à Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. Especificamente, no 

caso do inventário anual, o dono do processo deveria ser a Comissão de Inventário. Porém, foi 

relatado pelos grupos B e C, que o inventário é realizado pelos próprios servidores lotados no 
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setor de patrimônio, o que vai contra o princípio da segregação de funções, pois uma das 

funções do inventário é verificar o desempenho das atividades do setor de patrimônio e os 

servidores lotados no setor não podem fazer parte da comissão, apenas dão suporte aos 

trabalhos do inventário (IF SUDESTE MG, 2016). Portanto, deve ser desenvolvida por 

comissão designada pelo dirigente do órgão. 

“Aqui apenas para o inventário do almoxarifado é designada comissão para 

contagem dos itens. O inventário de bens permanentes nós mesmos que fazemos, porque 

ninguém quer participar desse tipo de comissão” (participante 1, do grupo B). 

“Nós mesmos conferimos, quando precisa trocar alguma responsabilidade, mas não fazemos 

inventário geral” (participante 1, Grupo C). 

Em relação aos recursos organizacionais empregados no processo, apurou-se que as 

atividades de almoxarifado e patrimônio são desenvolvidas dentro da mesma coordenação, 

desempenhadas por dois servidores que dividem os procedimentos inerentes à gestão de 

materiais de consumo e bens permanentes, e cada um tem disponível um computador para 

execução de suas atividades. 

Um ponto de reclamação de todos os participantes diz respeito à limitação do espaço 

físico, pois o ambiente reservado para o setor de patrimônio, nas três unidades estudadas, é 

reduzido e compartilhado com o setor de almoxarifado. Dessa forma, não há um local 

específico para a guarda e movimentação de bens móveis. Sendo assim, quando há uma 

compra maior de material permanente, há necessidade de armazenar provisoriamente os bens 

em salas diversas, dificultando o controle dos mesmos.  

“Aqui a gente não estoca bens. Quando o material chega e não tem destino certo, nós 

guardamos em outro local e colocamos a responsabilidade para o Diretor de 

Desenvolvimento Institucional, isso não é problema nosso” (participante 1 do Grupo C). 

Também falta espaço para guarda de bens inservíveis, que vão se avolumando e faz-se 

necessário gerenciar espaços para estocar itens dos mais variados tipos, como equipamentos 

de informática, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, manequins, transformadores etc.   

Nessa logística, acaba-se ocupando espaços que poderiam ser destinados para outras 

finalidades, como por exemplo, em um dos campi, estão sendo ocupados os vestiários da 

quadra esportiva para a guarda de itens inservíveis; em outro, a armazenagem fica num espaço 

compartilhado com outras pessoas. 

Para atualização dos dados utilizam-se planilhas do Excel e alguns documentos são 

editados através do aplicativo Google Drive. Esses recursos de editoração são limitados para a 
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complexidade de informações que são geradas na gestão do patrimônio e podem ocasionar 

falhas na informação ou retrabalho do servidor.  

Os servidores têm acesso aos seguintes sistemas do governo: Portal de compras 

governamentais do Governo Federal para tirar dúvidas sobre a aquisição de determinados 

bens e Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para consultar os 

dados cadastrais dos fornecedores.  

Em 2014, foi adquirido o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos- SIPAC, um sistema de gestão integrada, que possui os módulos para atender ao 

almoxarifado e patrimônio das unidades. O Tal sistema foi desenvolvido pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com a finalidade de informatizar os procedimentos 

e interligar as operações fundamentais dos processos da área acadêmica, administrativa e 

gestão de pessoas (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2018). Porém, até a presente data, o módulo 

de Patrimônio Móvel não estava liberado para uso de todas as suas funcionalidades uma vez 

que se encontra em fase de adaptação às necessidades do órgão.  

Os eventos de entrada, que desencadeiam o processo, foram identificados como: a) o 

recebimento de bens comprados pelo órgão; b) solicitações de movimentações de bens; c) 

ordem de serviço para realização de inventário. Nesse ponto, foi solicitada a inclusão de 

outras situações como a entrada de bens via doação ou por produção própria (Participante 1, 

grupo focal 3). 

As saídas produzidas pelo processo são: incorporação e tombamento dos bens 

permanentes; distribuição ou armazenagem do bem e emissão da documentação de 

responsabilidade patrimonial. 

As regras de negócio que impactam no processo são as legislações e normas aplicadas 

à gestão patrimonial na esfera pública. Além dessas, existe uma Instrução Normativa para 

tratar dos procedimentos de administração de bens patrimoniais extensiva a todos os campi. 

Não foram identificadas regras editadas no âmbito do campus estudado. 

Em relação às informações gerenciais do processo, os participantes disseram que há 

uma dificuldade do setor em produzir informações que auxiliem na gestão patrimonial, mas 

relacionaram alguns tipos de informação que acham importantes no processo para a tomada 

de decisão:1) relação de bens patrimoniais do órgão, contendo quantidade e valor investido; 

2) Relação de bens disponíveis ou em estoque; 3) Relação da demanda de bens para 

aquisição; 4) Relação de bens que necessitam de manutenção ou reparo; 5) Relação de bens 
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inservíveis e disponíveis para desfazimento e 6) Informações contábeis sobre depreciação, 

dentre outros. 

No que diz respeito aos controles de processo, deve-se considerar os registros 

efetuados nas planilhas; conferência por amostragem; atuação das comissões de inventário e 

de desfazimento de bens, e o próprio controle efetuado pelo detentor da carga patrimonial 

(participantes do grupo A). 

Sobre o que é importante no processo, foram efetuadas as seguintes considerações 

pelos grupos focais: 

a) Tempo: o tempo é um fator crucial pois algumas atividades estão atreladas aos prazos 

de execução para atender questões editalícias; outras tarefas devem considerar o fato 

gerador e ser resolvidas rapidamente como por exemplo as trocas de responsabilidade 

patrimonial; furto ou extravio de um bem. No geral, o lapso de tempo entre as entradas 

e saídas devem ser curtos para que os registros das informações patrimoniais não 

fiquem desatualizadas e comprometam questões de responsabilização;  

b) Custo: devido às restrições orçamentárias impostas às instituições públicas, o fator 

custo deve ser considerado durante todo o ciclo de vida do produto para que não fique 

onerosa a sua utilização pelo órgão. Além disso, é importante que seja dada atenção ao 

planejamento de novas aquisições para evitar a compra de materiais que ficam 

descontinuados ou obsoletos antes do prazo;  

c) Produtividade: o rendimento no desenvolvimento das atividades é importante para que 

as tarefas não acumulem ou que as informações patrimoniais não fiquem 

desatualizadas; 

d) Qualidade:  as saídas produzidas no processo devem ser executadas conforme definido 

pela gestão patrimonial e sem erros para que não haja inconsistências nas informações 

produzidas ou controle de bens.  

Para os participantes, a definição do que deverá ser medido no desempenho do processo 

deve levar em consideração cada subprocesso da gestão patrimonial. Porém, foi apurado que o 

processo atual não possui indicadores de desempenho, o que dificulta a verificação da atuação 

de cada subprocesso.  

Em relação à frequência, não foi possível mensurá-la, uma vez que as atividades são 

desenvolvidas sob demanda. O recebimento depende da entrada de bens novos; as 

movimentações estão vinculadas às solicitações diversas. Apenas para o inventário anual é 

que suas atividades deveriam ser repetidas uma vez por ano. Para os subprocessos 4 
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(conservação e recuperação) e 6 (desfazimento de bens), os participantes disseram não saber 

precisar a frequência uma vez que ainda não são executados. 

Tendo como base a definição de Davenport (2013), em relação à complexidade das tarefas 

e habilidades humanas necessárias para a execução da gestão patrimonial, o trabalho 

desenvolvido é rotineiro e altamente vinculado a regras formais, procedimentos e 

treinamentos. 

Para finalizar esta seção, o Quadro 27 apresenta os principais pontos levantados no 

detalhamento do processo atual. O detalhamento referente a cada subprocesso encontra-se no 

Apêndice G.  
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Quadro 27 - Detalhamento do Processo Atual de Gestão Patrimonial 

Item Características Descrição 

1 Objetivos 
Maximizar o uso dos recursos patrimoniais da organização no desenvolvimento de suas 

atividades finalísticas 

2 Participantes 

Os servidores da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; da Coordenação de 

Tecnologia da Informação; Coordenação de Gestão de Pessoas; Comissão de 

Inventário, Diretor Geral e os detentores de carga patrimonial. 

3 Donos do processo 
Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; 

Comissão de Inventário, no caso de Inventário Anual 

4 Recursos 

Pessoas: dois servidores lotados na coordenação de Almoxarifado e Patrimônio e que 

acumulam as atividades relativas ao almoxarifado e patrimônio; 

Espaço físico: compartilha espaço com o almoxarifado numa área 120m² 

aproximadamente, não havendo um local específico para a guarda e movimentação de 

bens móveis.  

Automação: para atualização dos dados utilizam-se planilhas do Excel e alguns 

documentos são editados através do aplicativo Google Drive.  

5 Sistema(s) 

Portal de compras governamentais do Governo Federal (Comprasnet); 

 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC (ainda não 

disponibilizado para uso) 

6 Entradas 

Recebimento de bens comprados pelo órgão;  

 Solicitações de movimentações de bens;  

Ordem de serviço para realização de inventário; 

Produção própria. 

7 Saídas 

Incorporação e tombamento dos bens permanentes; 

Distribuição ou armazenagem do bem e emissão da documentação de responsabilidade 

patrimonial. 

8 Regras do Negócio 
Legislações e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública; 

Instrução normativa para procedimentos de bens materiais do órgão 

9 

Informações 

gerenciais 

derivadas do 

processo 

O processo atual não possibilita a emissão de informações gerenciais de forma 

automática, o que dificulta o trabalho dos gestores. 

10 
Controle de 

processo 

registros efetuados nas planilhas; conferência por amostragem; atuação das comissões 

de inventário e de desfazimento de bens, e o próprio controle efetuado pelo detentor da 

carga patrimonial 

11 

O que é importante 

no processo 

(tempo, custo, 

produtividade, 

qualidade) 

Tempo: para algumas atividades atreladas ao prazo de execução; 

 Custo: deve ser considerado durante todo o ciclo de vida do bem para que sua 

utilização e manutenção não seja onerosa para o órgão; 

Produtividade: o rendimento no desenvolvimento das atividades é importante para que 

as tarefas não acumulem ou que as informações patrimoniais não fiquem 

desatualizadas; 

Qualidade:  as saídas produzidas no processo devem ser executadas conforme definido 

pela gestão patrimonial e sem erros para que não haja inconsistências nas informações 

produzidas ou controle de bens.  

12 Frequência Não mensurado, uma vez que as atividades são desenvolvidas sob demanda. 

13 
Indicadores de 

desempenho 
Não há indicadores de desempenho definidos. 

14 
Complexidade do 

trabalho 

Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação para o trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018). 
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 3.4.2.3 Análise Geral do Processo 

 

 A análise geral do processo realizada junto aos participantes dos grupos focais 

possibilitou a identificação de questões que atrapalham o desempenho, assim como pontos de 

melhoria para a elaboração do novo desenho do processo de gestão patrimonial. Os pontos 

analisados estão no Quadro 28: 

Quadro 28 - Análise Geral do processo 

Pontos de análise Pontos de análise 

1 O processo gera valor para a empresa? 7 
É possível aumentar o nível de automatização do 

processo? 

2 Há interações desnecessárias com o cliente? 8 
A quantidade de informações disponível é suficiente 

para executar o processo? 

3 Os handoffs geram gargalos? 9 
As pessoas alocadas para executar as atividades do 

processo têm as habilidades necessárias? 

4 
As regras de negócio ou a falta deles geram 

gargalos? 
10 

O desempenho do processo está adequado diante do 

que a empresa espera? 

5 Há outras fontes de gargalos? 11 O controle existente sobre o processo é suficiente? 

6  Há retralhado? 12 Há outras informações relevantes sobre o processo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Stracta Consultoria (2018). 

 

Os participantes consideram que o processo de gestão patrimonial pode gerar valor 

para a organização quando a execução dos seus trâmites possibilita que os bens permanentes 

sejam disponibilizados de forma a contribuir para o desenvolvimento tanto das atividades 

meio quanto das atividades finalísticas da instituição. 

Em respeito às interações desnecessárias com os clientes, muitos servidores não 

conhecem os procedimentos para aquisição ou movimentação de bens permanentes, várias 

solicitações são encaminhadas para a Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio que não 

tem poder de decisão, sendo que atualmente isto fica sob a responsabilidade da Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional. 

Além disso, na etapa de planejamento da aquisição não é repassado para o setor de 

patrimônio quem serão os envolvidos para dar o recebimento qualitativo do bem, desta forma 

perde-se tempo e esforço em descobrir quem será o responsável por esta atividade, sendo que 

nessa etapa é crucial atender ao prazo editalício estipulado. 

Há situações que acontecem no dia a dia da instituição que dependem que sejam 

comunicadas ao setor de patrimônio como a movimentação interna dos bens, assim como a 

entrada de bens particulares e saída de bens para eventos externos, pois o mesmo não tem 

condições de monitorar esse fluxo. Assim, foram relatados alguns handoffs que impactam na 

atualização das informações e emissão de documentos de responsabilidade, conforme segue:  
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a) O setor de Patrimônio não é comunicado das movimentações efetuadas pelos 

servidores:  

“É uma questão cultural, os servidores não têm o hábito de comunicar; não 

respeitam, não comunicam e às vezes eles próprios movimentam os bens” (Participante 2, do 

Grupo B).  

b) Outra situação é em relação às alterações referentes a desvinculação do cargo, 

função ou emprego pois fica a cargo da Diretoria e/ou Coordenação de Gestão de 

Pessoas de cada unidade a responsabilidade de comunicar ao setor Patrimônio 

sobre as alterações ocorridas. Segundo os participantes, essa prática ainda não foi 

implantada nos seus campi, o que gera um grande volume de informações 

desatualizadas sobre o acervo.  

c) Os detentores pela carga patrimonial não devolvem os termos de responsabilidade 

ou de transferência devidamente assinados, conforme preconiza a legislação. 

d) A saída de bens permanentes das dependências do órgão muitas vezes não é 

comunicada, principalmente os equipamentos menores. 

“Tem coisas que foram compradas pela Reitoria antes da minha entrada no setor e 

ainda não foram transferidas para o campus. Então tem coisas que não tenho controle. E se 

sair com um bem que não está no meu controle, nem vou ficar sabendo” (Participante 1, do 

Grupo C). 

“Itens como tablets e notebooks são muito difíceis de controlar a saída, as pessoas 

levam para casa mesmo. Até quando é feita a visita da comissão de inventário, o detentor da 

carga esquece de trazer para conferência” (participante 6 do Grupo A). 

e) O controle de entrada de bens particulares no órgão não é efetuado, apesar de 

contar em normativo interno. Nesse ponto é difícil de detectar a entrada de alguns 

equipamentos, devido à facilidade de embalagem e transporte, como por exemplo, 

os notebooks, tablets e câmaras digitais, ou pequenos equipamentos de laboratório. 

Caso o servidor não avisar que utiliza bens particulares na instituição, o setor de 

Patrimônio não tomará ciência. Mesmo a entrada de eletrodomésticos e móveis 

não é controlada. 

“Nossa sala mesmo tem uma geladeira comprada através de rateio pelos servidores 

lotados no setor. Não tem registro dela” (participante 1, Grupo B). 

Em relação às regras do negócio, foi discutido que a legislação aplicada ao patrimônio 

burocratiza todos os procedimentos, tornando-os lentos, como por exemplo, após conclusão 
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do processo licitatório, é emitido a nota de empenho que é enviada ao fornecedor, onde os 

prazos para entrega, recebimento, conferência e adequações estão previstos no edital que 

originou a aquisição. É comum aos três campi que o volume de aquisições de materiais 

permanentes fica concentrado no último trimestre de cada ano e, por conseguinte, a entrega 

dos mesmos dá-se geralmente nos primeiros meses do ano acarretando uma grande 

quantidade de materiais para serem monitorados. Durante esse período os servidores têm 

dificuldade de estabelecer uma rotina devido às interrupções das atividades para dar atenção 

aos procedimentos que devem ser desencadeados para o correto recebimento ou para 

resolução de problemas do mesmo.  

Além disso, a falta de orientação sobre os trâmites iniciais do processo do recebimento 

(envio da nota de empenho ao fornecedor e acompanhamento do prazo de entrega) pode gerar 

atraso na entrega dos materiais e gerar impacto negativo nas atividades finalística, como a 

falta de um equipamento para os laboratórios acadêmicos.  

Para os grupos, uma questão que provoca gargalos é o desconhecimento da legislação 

e normas aplicadas à transferência e movimentação de bens patrimoniais, pois podem gerar 

um grande volume de informações desatualizadas sobre o acervo. Além disso, a falta de 

procedimentos internos para questões de manutenção e reparo dos bens permanentes implica 

no acúmulo de itens estragados ou com defeitos que poderiam ser consertados e aproveitados 

em outros setores. Com o passar do tempo esses itens ficam ultrapassados ou obsoletos e 

consequentemente, a manutenção será considerada antieconômica ou irrecuperável. Em 

relação ao desfazimento de bens, a dificuldade está em atender as questões legais para a 

correta destinação dos bens inservíveis.  

Como fonte de retrabalho apurou-se que os cadastros são feitos sem ajuda de um 

sistema informatizado, onde a mesma informação é lançada várias vezes em planilhas 

diferentes para possibilitar a emissão dos documentos relativos à gestão patrimonial. Outro 

ponto sujeito a de retrabalho diz respeito às movimentações e transferências, quando não é 

repassado para o setor de patrimônio as alterações referentes a desvinculação do cargo, função 

ou emprego e dessa forma, o documento é emitido com o nome errado, sendo necessária a 

atualização e emissão de documentos. 

Sobre a possibilidade de aumentar o nível de automatização do processo, há um 

consenso entre os participantes sobre a necessidade de implantação de um sistema específico 

para gestão patrimonial. A expectativa de todos, em agosto de 2018, quando foi realizado o 
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procedimento de grupo focal, era que fosse liberado para uso dos campi o sistema de 

Administração de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio Móvel.  

Nesse interim, foi publicada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (MPOG), a Portaria nº 385, de 28 de novembro de 2018, instituindo o Sistema 

Integrado de Administração de Serviços - Siads, no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional e empresas públicas dependentes do Poder Executivo Federal. 

O Siads será disponibilizado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – 

Serpro e possibilitará o controle efetivo dos estoques de materiais, bens patrimoniais e 

serviços de transporte. Segundo este instrumento, os órgãos e entidades deverão aderir à 

utilização deste sistema, sendo que o prazo máximo para sua implantação, no caso de 

autarquia e fundações, é de dois anos a partir da data de publicação da Portaria nº 385/2018, 

ficando vedado o gasto para contratação, prorrogação contratual e/ou substituição contratual 

relativas a sistemas informatizados para gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis 

diferente do sistema instituído por esta portaria. 

Até o fechamento desta seção não foram editadas informações complementares à 

implantação do Siads pelo MPOG; tampouco houve manifestação interna dos gestores em 

relação à continuidade do SIPAC.  

 O participante 1, do grupo 2, relatou que para melhorar o controle dos bens no seu 

campus, foi adquirida uma impressora térmica para impressão de etiquetas com número de 

patrimônio de forma a substituir as plaquetas que descolaram ou foram removidas, facilitando 

o controle físico dos bens. 

No que diz respeito à quantidade de informações disponível para executar o processo, 

foi considerado que é um ponto a ser melhorado no processo de gestão patrimonial. Em 

relação às informações que devem ser trabalhadas pelos servidores que atuam no setor de 

patrimônio, consideram necessária a realização de cursos de capacitação na área de gestão 

patrimonial, principalmente sobre o tema desfazimento, inutilização e abandono de bens 

móveis: “Os cursos para a área de patrimônio deveriam ser coletivos e ministrados na 

Reitoria, assim as informações seriam iguais para todos” (participante 1 do Grupo C). 

Segundo os participantes, também deveriam ser trabalhadas as informações 

disponibilizadas para os demais envolvidos no processo, uma vez que a conscientização de 

uso dos bens permanentes pode contribuir para melhorar o controle dos bens, na prevenção de 

defeitos ou avarias. A orientação aos usuários é importante, por isso a implantação de um 

manual seria essencial para o nosso trabalho” (participante 1 do Grupo C). “O controle dos 
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bens pode ser exercido pelos próprios servidores, desde que seja trabalhada a questão da 

conscientização do uso dos bens públicos, explicando sobre a responsabilização no caso de 

acontecer algum problema com o material permanente” (participante 2 do Grupo A). 

Foi considerado que as pessoas alocadas para executar as atividades do processo têm 

as habilidades necessárias para executar o processo, mas reforçam a necessidade de 

treinamento. “A reitoria deveria promover treinamento a todos os responsáveis pelo 

patrimônio dos campi para padronizar os procedimentos no órgão” (participante 1 do Grupo 

B). 

Segundo os participantes, todos os subprocessos precisam adequar seu desempenho. 

Várias atividades não são desempenhadas ou são desenvolvidas parcialmente. Em relação ao 

subprocesso 1, que diz respeito ao recebimento de bens, foi sinalizado a necessidade de 

melhorar os seguintes pontos: acompanhamento dos prazos de entrega; notificação de 

fornecedores que atrasam ou entregam itens diferentes ao registrado no pregão e, 

principalmente, na aplicação de sanções a fornecedores no caso de inexecução total ou parcial 

do objeto. 

Em relação ao subprocesso 2, que trata da distribuição de bens, aparentemente as 

atividades de distribuição de bens seriam desenvolvidas sem complicações, porém alguns 

relatos demonstram a necessidade melhorar o planejamento da unidade, uma vez que alguns 

problemas impactam no desempenho desta etapa, a saber:  

a) Devido ao lapso de tempo envolvido entre o pedido de aquisição, a chegada o 

bem na instituição e a constante troca das coordenações demandantes, alguns itens ficam 

“esquecidos” no depósito (relato do participante 2 do grupo focal A). 

b) Nessa troca de demandantes e considerando a especificidade de alguns itens, o 

responsável atual não aceita se responsabilizar por um item que não foi demandado por ele 

(relato do participante 1 do grupo focal C). 

Para o subprocesso 3, transferências e movimentações, foi relatado que uma das coisas 

que impacta no desempenho são as movimentações ou alterações de localização e de 

responsabilidade de carga patrimonial que são feitas sem a autorização do setor responsável e 

sem a comunicação formal necessária, acarretando em informações desatualizadas.  

O desempenho do subprocesso 4 referente ao Inventário não atende à exigência legal, 

uma vez que além da contagem física dos bens da instituição o inventário deve atualizar 

informações sobre o acervo patrimonial: 
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a) Prestes a completar dez anos de existência, não é executado anualmente o 

inventário: “Em 2017, fizemos nosso terceiro inventário, concentramos no levantamento dos 

bens permanentes. Não conseguimos atualizar todas as coisas, porque alguns membros da 

comissão pediram para sair e não foram substituídos” (participante 6, Grupo A). 

b) No ano de 2017 houve a troca dos dirigentes das unidades, e segundo a 

Instrução Normativa nº 205/SEDAP, este fato implica na realização obrigatória do inventário. 

Todos os grupos relataram que essa atividade não foi executada.  

Segundo os participantes, para o subprocesso 5, Conservação e recuperação, existem 

vários itens estragados sem receber nenhum tratamento de recuperação e, atualmente não é 

possível precisar quantos itens espalhados na instituição que precisam de algum reparo ou 

ajuste, desta forma, o desempenho desse subprocesso tende a ser ruim pois impacta no 

aproveitamento dos recursos patrimoniais. Situação análoga é o desempenho para o 

subprocesso 6, referente ao desfazimento de bens.  

Apurou-se também que não existem indicadores de desempenho definidos para 

nenhuma etapa do processo de gestão patrimonial estudado. Ademais, conforme relatado, não 

há sistema de controle que auxilie os gestores na tomada de decisão. 

O Quadro 29 expressa os principais pontos levantados na análise geral do processo. A 

análise geral de cada subprocesso encontra-se no Apêndice H. 
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Quadro 29 - Análise Geral do Processo Atual de Gestão Patrimonial 

Item Características Descrição 

1 
O processo gera valor para a 

empresa? 

Sim, porque a disponibilidade do bem contribui para que a organização 

possa desenvolver suas atividades meio e fim. 

2 
Há interações desnecessárias 

com o cliente? 

Sim, principalmente quando os servidores não conhecem os fluxos dos 

procedimentos de movimentação de bens permanentes; 

3 Os handoffs geram gargalos? 

Sim, quando o setor de patrimônio depende das ações desenvolvidas por 

outros setores ou do próprio detentor da carga patrimonial e estas não são 

desencadeadas ou são feitas com morosidade, gerando gargalos no 

processo. 

4 
As regras de negócio ou a falta 

deles geram gargalos? 

A legislação aplicada aos órgãos públicos federais referente ao 

patrimônio burocratiza todos os procedimentos, tornando-os lentos ou 

com muitos passos a seguir. Além disso, a falta de padronização nos 

procedimentos da gestão patrimonial dificulta o entendimento do fluxo 

das atividades. 

5 Há outras fontes de gargalos? 

Geralmente o que ocasiona gargalos é o desconhecimento da legislação e 

normas aplicadas à gestão de bens patrimoniais pois podem gerar um 

grande volume de informações desatualizadas sobre o acervo. 

6  Há retrabalho? 

Sim, no lançamento das informações no controle patrimonial e na 

emissão dos documentos relativos à gestão patrimonial ou ainda quando, 

na emissão desses documentos, não é repassado ao setor de patrimônio a 

relação atualizada dos responsáveis. 

7 
É possível aumentar o nível de 

automatização do processo? 

Sim, através da disponibilização do sistema de Administração de 

Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio Móvel e de 

leitores de código de barras. 

8 

A quantidade de informações 

disponível é suficiente para 

executar o processo? 

O problema não é a quantidade, o que dificulta é que as informações 

estão fragmentadas em vários documentos legais. Desta forma, é 

necessário capacitação e treinamento dos envolvidos principalmente em 

relação à legislação aplicada à gestão de bens móveis no âmbito da 

administração pública federal. 

9 

As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo têm as habilidades 

necessárias? 

Foi considerado que as pessoas alocadas para executar as atividades do 

processo têm as habilidades necessárias para executá-lo, mas é 

imprescindível o treinamento. 

10 

O desempenho do processo 

está adequado diante do que a 

empresa espera? 

Não, uma vez que várias atividades não são desempenhadas ou são 

desenvolvidas parcialmente. 

11 
O controle existente sobre o 

processo é suficiente? 

Não há nenhum sistema de controle que auxilie os gestores na tomada de 

decisão. 

12 
Há outras informações 

relevantes sobre o processo 

Não são desenvolvidas nenhuma atividade referente aos subprocesso 5: 

Conservação e recuperação e ao Subprocesso 6: Desfazimento de bens. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018). 

 

 3.4.2.4 Análise de Riscos 

 

Após discussão com os participantes dos grupos focais em relação aos riscos que podem 

impactar os objetivos organizacionais, alguns pontos serão destacados nessa seção.  

i. Informação desatualizada: A falta do controle patrimonial pode impactar nas informações 

disponíveis à gestão do bem como por exemplo, a localização do bem e quem é o 

responsável atual. Além disso, é obrigatória a emissão dos termos de transferência e de 

responsabilidade conforme o item 7.13.3 da Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 
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1988 / Secretaria de Administração Pública. Em caso de redistribuição de equipamento ou 

material permanente, o termo de responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele 

constar a nova localização, e seu estado de conservação e a assinatura do novo 

consignatário.  

Outra questão é a falta de notificação ao setor de patrimônio em relação a qualquer 

servidor que seja desvinculado do cargo, função ou emprego, pois essa notificação é 

imprescindível para que se dê andamento aos trâmites de troca de responsabilidade 

patrimonial, sendo que é obrigatória a conferência física para lavratura de novo termo de 

responsabilidade. 

ii. Não conseguir relacionar o bem permanente na planilha de controle de bens: Muitas 

plaquetas de identificação dos bens descolaram ficando difícil relacionar o bem a seu 

número de patrimônio. Além disso, a forma como alguns itens foram cadastrados 

contribui para gere dúvidas na identificação do bem, pois são genéricas. Ex.: Descrição: 

Monitor. Diz respeito a qual marca? Qual modelo? 

iii. Gastos com aquisição desnecessária: Considerando que o campus ainda não possui 

relatório atualizado de todos os bens; que ainda não foram distribuídos todos os 

equipamentos adquiridos para os laboratórios dos cursos; a alta rotatividade dos 

servidores envolvidos na elaboração dos termos de referência dos itens já comprados e a 

falta de comunicação entre os mesmos, corre-se o risco de adquirir item que já se encontra 

no estoque. Além disso, a falta de comunicação de que itens estão ociosos ou não 

aproveitados num setor afeta o atendimento das demandas pois estes itens poderiam ser 

alocados a outros setores que necessitam do bem e não seria necessário efetuar gastos para 

a aquisição de novos itens. 

iv. Erros no preenchimento das planilhas de controle patrimonial: A falta de sistema 

informatizado dificulta nas ações referentes ao cadastro de bens; nas atualizações das 

movimentações e emissão de termos de transferência e dos termos de responsabilidade, 

uma vez que é necessário trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo, o que pode 

gerar retrabalhos e está mais vulnerável a erros. 

v. Falta de penalização do responsável pela carga patrimonial no caso de desaparecimento 

ou dano de qualquer material que esteja sob sua guarda: o controle patrimonial adequado 

proporciona maior segurança àqueles que detêm carga patrimonial, caso os dados do 

controle patrimonial estejam desatualizados a gestão não poderá atribuir corretamente 
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quem será penalizado pelo desaparecimento ou dano que vier acontecer a um bem 

permanente e terá que assumir para si a responsabilidade. 

vi. Produto entregue não atender às especificações do edital: Considerando o prazo de 

recebimento provisório do produto, somente na conferência qualitativa que se percebe que 

o mesmo não atende ao demandado no edital, como por exemplo: Marca, tamanho, cor, 

potência etc. Dessa forma os procedimentos para solicitação da troca devem ser efetuados 

imediatamente para que não se perca o prazo legal e ser obrigado a aceitar o item 

desconforme. 

vii. Atraso na entrega: O setor elaborou uma planilha para controlar os prazos de entrega, 

monitorando o envio da nota de empenho, a confirmação de recebimento pelo fornecedor 

e o prazo para entrega, mas esse controle deve ser pontual (ou seja, deve acontecer mais 

vezes), uma vez que o atraso na entrega pelo fornecedor é passível de sanção e é 

necessário que a administração mostre que desencadeou os trâmites de notificação dentro 

do prazo legal. 

viii. Itens sem tombamento ou dupla identificação: Após o lançamento na planilha o bem 

deve receber um número de identificação sequencial e deve-se afixar a plaqueta de 

identificação. Esse esquecimento pode dificultar a identificação do bem. Por outro lado, 

quando duplicado, gera informação equivocada. 

ix. Extravio, perdas ou danos ao erário: É obrigatório que a saída de qualquer bem das 

dependências do órgão seja autorizada pela autoridade competente para evitar extravio, 

perdas ou danos ao erário. 

x. Causar dano a bens ou equipamentos: A falta de orientação em relação ao uso de bens e 

equipamentos pode contribuir para danificar o mesmo. 

xi. Perda da garantia do bem: A falta de comunicação pode ocasionar a perda da garantia 

(quando a mesma está no prazo de vigência); ou não contribui para que sejam 

desencadeadas ações de correção ou manutenção. 

xii. Perda dos bens por falta de manutenção e reparo: O planejamento e operacionalização de 

um plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos e materiais 

permanentes em uso no órgão ou entidade, tem como objetivo o melhor desempenho 

possível e uma maior longevidade desses. Segundo os participantes, a falta de política de 

manutenção e reparação implica em não otimizar o uso dos bens do acervo e, 

consequentemente, no aumento dos itens inservíveis. Além disso, pode gerar gastos 

adicionais para reposição de bens que são imprescindíveis para o funcionamento do órgão. 
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xiii. Não realizar o inventário: A legislação determina a obrigatoriedade de realização do 

inventário anual para verificação in loco a contagem dos itens, sua localização e o detentor 

da responsabilidade patrimonial; o estado de conservação dos bens, registrando as 

inconsistências encontradas, providenciando termos de responsabilidade atualizados após 

os trabalhos da comissão. 

xiv. Prejudicar as atividades acadêmicas ou administrativas: A ausência de um bem 

devido a defeito, extravio ou roubo pode prejudicar as atividades acadêmicas ou 

administrativas. 

xv. Acúmulo de itens inservíveis, defeituosos ou estragados sem destinação adequada: A falta 

de ações referente ao desfazimento dos bens ocasiona a estocagem de itens, gerando 

problemas de falta de espaço; além disso deveriam ser efetuadas avaliações para 

destinação adequada conforme especificado na legislação de acordo com cada situação do 

bem: reparo; transferência; cessão; alienação; baixa e inutilização ou abandono. 

 

Com relação inexecução do subprocesso de desfazimento de bens, algumas dúvidas 

foram levantadas pelos participantes, considerando potenciais riscos para a administração:  

1) Quando a administração não promover em tempo hábil o processo para apurar os fatos 

sobre o que levou o bem a ficar defeituoso ou estragar, quem será responsável por 

repor esse prejuízo ao erário? 

2) A quem será atribuída a carga patrimonial dos bens “com problemas ou parados” até a 

sua destinação final, se não foi processada a correta classificação dos itens inservíveis 

(ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável) e a destinação dos mesmos? 

3) Como resolver a questão de falta de espaço para o armazenamento adequado para os 

bens inservíveis uma vez que não há disponibilidade nem para as demandas rotineiras 

do almoxarifado e patrimônio? 

 

Dessa forma, seguindo o roteiro da Planilha de Mapeamento de Processo (STRACTA 

CONSULTORIA, 2018), o encontro resultou no preenchimento da planilha de Análise de 

Riscos do Processo de Gestão Patrimonial, com informações sobre o tipo o risco; a qual 

subprocesso está associado; nível de impacto no processo; probabilidade de vir acontecer; 

situação atual e ação recomendada, conforme apresentado no Quadro 30.  
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Quadro 30 - Análise de riscos - Processo de Gestão Patrimonial 

Item Risco  Subprocesso Tipo Probabilidade Impacto Situação Atual Recomendação 

1 Informação desatualizada 1, 2, 3 e 4 Operacional Alta Alto Exposto ao risco Mitigar 

2 
Não conseguir relacionar o bem na planilha de 

controle de bens 
1,2,3 e 4 Operacional Baixa Baixo Parcialmente controlado 

Manter ações 

com melhorias 

3 Gastos com aquisição desnecessária 2,5 Operacional Baixa Alto Exposto ao risco Mitigar 

4 
Erros no preenchimento das planilhas de 

controle patrimonial 
1,2,3,4 e 5 Operacional Alta Alto Exposto ao risco Mitigar 

5 

Falta de penalização do responsável pela carga 

patrimonial no caso de desaparecimento ou 

dano de qualquer material que esteja sob sua 

guarda. 

1, 2, 3 e 4 Operacional Alta Alto Exposto ao risco Mitigar 

6 
Produto entregue não atender às especificações 

do edital 
1 Operacional Baixa Médio Parcialmente controlado 

Manter ações 

com melhorias 

7 Atraso na entrega 1 Operacional Média Médio Parcialmente controlado 
Manter ações 

com melhorias 

8 
Itens sem tombamento ou com dupla 

identificação 
1, 2 e 4 Operacional Baixa Médio Parcialmente controlado 

Manter ações 

com melhorias 

9 Extravio, perdas ou danos ao erário 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Operacional Baixa Alto Exposto ao risco Mitigar 

10 Causar dano a bens ou equipamentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Operacional Baixa Baixo Exposto ao risco Mitigar 

11 Perda da garantia do bem 1, 2 e 4 Operacional Média Médio Exposto ao risco Mitigar 

12 
Perda dos bens por falta de manutenção e 

reparo 
1, 2 e 4 Operacional Baixa Baixo Exposto ao risco Mitigar 

13 Não realizar o inventário  1, 2, 5 Operacional Média Alto Exposto ao risco Mitigar 

14 
Prejudicar as atividades acadêmicas ou 

administrativas 
1, 2, 3, 4, 5 e 6 Operacional Baixa Alto Exposto ao risco Mitigar 

15 
Acúmulo de itens inservíveis, defeituosos ou 

estragados sem destinação adequada 
3, 4, 5 e 6 Operacional Média Alto Exposto ao risco 

Manter ações 

com melhorias 

 
(*) Legenda: 

      Subprocesso 1: Recebimento de bens permanentes  Subprocesso 4: Inventário 

 Subprocesso 2: Distribuição de bens Subprocesso 5: Conservação e recuperação 

 Subprocesso 3: Transferências e movimentações Subprocesso 6: Desfazimento de bens 

    

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 
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4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Esta seção tem a intenção de elucidar os passos adotados para elaboração de proposta 

de um novo processo de gestão patrimonial para um campus de uma autarquia federal de 

ensino seguindo o recomendado pela abordagem Design Science. Antes disso, foi 

desenvolvido um estudo de caso com uma instituição de referência na administração dos bens 

móveis para verificar as melhores práticas sobre o tema. E, para construção do artefato, foram 

considerados os pontos de melhoria identificados durante a realização dos grupos focais. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos para elaboração da proposta de solução 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para 

elaboração da proposta de solução  

 

4.1.1 Estudo de caso 

 

Dentre os procedimentos adotados para elaboração da proposta de solução utilizou-se 

o estudo de caso para analisar uma instituição de referência em relação à gestão patrimonial 

de bens móveis. O estudo de caso é um delineamento de pesquisa, cuja unidade-caso estudada 

de maneira profunda e exaustiva de forma que possibilite seu amplo e detalhado 

conhecimento, uma vez que a finalidade do estudo de casos é proporcionar uma visão global 

do problema ou identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados 

(GIL, 2009). Desta forma, o estudo de caso permite ao pesquisador uma averiguação mais 

aprofundada das particularidades dos eventos vivenciados, tais como: processos 

organizacionais e administrativos, mudança geral (MICHEL, 2009). 

Dessa forma, buscou-se nos sites de algumas instituições federais de ensino, 

informações sobre a gestão patrimonial. Nesse ponto, o conteúdo disponibilizado na página da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) chamou atenção da pesquisadora porque 

vai além da divulgação de procedimentos gerais do Setor de Patrimônio (manual), abordando 

outras atividades da gestão patrimonial, a saber: recebimento de doações/incorporações; 

inventário; desfazimento; baixa/alienação de bens; campanha de reutilização de bens no 

órgão, apuração de responsabilidade através de Termo Circunstanciado Administrativo, além 

de oferecer vídeos tutoriais para uso do sistema de gestão utilizado. Deste modo, foi efetuado 
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um contato inicial para sondar as informações publicadas na página do órgão, assim como se 

a instituição realmente desenvolvia todas as atividades sobre a administração de bens móveis 

permanentes.   

Para obtenção das informações relacionadas ao estudo de caso proposto, foi efetuada 

entrevista com o gestor da área de patrimônio da instituição selecionada. A entrevista seguiu 

um roteiro semiestruturado, com questões abertas de forma que o entrevistado pôde se 

expressar livremente. Essa técnica busca coletar opiniões e ideias sobre o tema abordado 

durante uma conversa, um diálogo com intenção de se produzir algo (VIEIRA, 2009; 

VERGARA, 2012). O roteiro da entrevista está disponível no Apêndice C. 

A entrevista foi realizada com o atual chefe do Setor de Patrimônio da UFSJ, no dia 18 

de março de 2019, numa sala reservada para este fim, no campus Santo Antônio. Inicialmente 

foi apresentada a proposta deste trabalho, e após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), deu-se início a entrevista que foi registrada através de gravação 

autorizada pelo entrevistado.  

O entrevistado é servidor técnico administrativo em educação (TAE), com experiência 

profissional nas áreas de licitação e patrimônio. Antes disso, esteve na Marinha, também foi 

sargento no Exército e assumiu o cargo de TAE em outra instituição federal de ensino, antes 

de ser redistribuído para a UFSJ, assumindo a chefia do Setor de Patrimônio a partir de 

setembro de 2017. 

Segundo Matias Pereira (2012), entre as vantagens da realização de entrevista está a 

possibilidade de obtenção de dados em profundidade. O tempo de realização da entrevista foi 

de 1 hora e 45 minutos, o que permitiu passar por todas as perguntas constantes no roteiro 

previamente elaborado assim como pontuar outras informações sobre a gestão patrimonial da 

instituição. 

 

4.1.2 O método Design Science 

 

 O método Design Science é utilizado para a construção de artefatos voltados para a 

solução de problemas específicos dentro de um determinado contexto organizacional, que 

possa ser replicado por profissionais em seus campos de atuação (VAN AKEN, 2005; DE 

SORDI; CARVALHO DE AZEVEDO, MEIRELES, 2015). Desta forma, o emprego do 

Design Science visa embasar o desenvolvimento da proposta de solução de melhoria para a 

gestão patrimonial do campus estudado. 
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 Segundo Lacerda et al. (2015), o artefato é a organização do conhecimento, projetada 

para a resolução de problemas. No campo da administração, o artefato pode ser elaborado em 

forma de um modelo; um método; um processo, um questionário ou outra forma que 

possibilite o alcance do resultado desejado (DE SORDI; CARVALHO DE AZEVEDO, 

MEIRELES, 2015). 

 Os passos para o desenvolvimento do artefato por meio do design science foi proposto 

por Hevner et al. (2004), constituindo sete diretrizes fundamentais, a saber: 

1) Design como artefato: o resultado esperado da pesquisa deverá ser um artefato; 

2) Relevância do problema: o problema deve ser relevante para os profissionais em seus 

campos de atuação; 

3) Avaliação do projeto: a avaliação do artefato deverá ser efetuada de forma criteriosa 

em relação à sua utilidade, qualidade e eficácia; 

4) Contribuições da pesquisa: a pesquisa deve agregar valor para área de conhecimento 

do artefato; 

5) Pesquisa rigorosa: a atenção rigorosa no uso de métodos para construção e validação 

do artefato; 

6) Otimização dos recursos: a pesquisa deve buscar o uso eficiente dos recursos 

disponíveis, respeitando as leis do contexto problemático; 

7) Comunicação da pesquisa: o resultado da pesquisa deve ser comunicado aos 

praticantes. 

Dessa forma, o presente estudo buscou atender as diretrizes propostas por Hevner et 

al. (2004) conforme demonstrado no Quadro 31: 

 

Quadro 31 - Diretrizes utilizadas para a construção da proposta de solução 

Diretriz Justificativa 

1. Design como artefato 
O objetivo desta pesquisa foi propor um processo de gestão patrimonial de um 

campus em uma autarquia federal de ensino. 

2. Relevância do problema 

A relevância deste estudo consistiu na busca de melhores práticas 

administrativas e otimização dos recursos patrimoniais da instituição tendo em 

vista a complexidade das atividades da gestão patrimonial, o valor investido na 

aquisição e manutenção de bens permanentes e o número de pessoas envolvidas 

no processo. 

3. Avaliação do projeto 

O artefato foi apresentado ao grupo focal D, composto por servidores do campus 

estudado, responsáveis pela gestão patrimonial, para verificação de sua utilidade 

e validação. 

4. Contribuições da 

pesquisa 

O artefato pode ser utilizado pelo campus estudado, assim como em outros 

campi ou em outras instituições federais para a gestão do acervo patrimonial. 

 
Continua... 
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Continuação... 

5. Pesquisa rigorosa 

A pesquisa foi desenvolvida com base na leitura de diversos autores sobre os 

temas Gestão por Processos e Gestão Patrimonial; na legislação vigente aplicada 

à gestão patrimonial da Administração Pública e nos manuais disponíveis para 

consulta de outros órgãos federais. 

6. Otimização dos recursos 

O artefato foi desenvolvido de forma a otimizar os recursos disponíveis para a 

gestão patrimonial, prezando para que sejam cumpridas as legislações e normas 

aplicadas à gestão de bens móveis 

7. Comunicação da pesquisa 

O artefato foi apresentado para a Pró-Reitoria de Administração para que seja 

divulgado a todos os campi da instituição. Além disso, ficará disponível para 

consulta de outros órgãos que desejam melhorar a sua gestão patrimonial. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 A validação do processo atual referente à gestão patrimonial do órgão, etapa 

necessária para a construção do artefato, segundo as diretrizes do Design Science propostas 

por Hevner et al. (2004), foi efetuada através das reuniões com os grupos focais, descrito no 

capítulo 3 que tratou do diagnóstico do problema. 

 

4.2 Resultados 

 

 Esta seção tem a finalidade de apresentar os resultados e assim atender aos objetivos 4 

e 5 desta pesquisa: desenhar o processo ideal de gestão patrimonial para o campus estudado e 

validar o novo processo com os gestores da instituição.  

 

4.2.1 Resultado do Estudo de caso com a instituição de referência 

Para melhor compreensão de como é efetuada a gestão patrimonial na instituição 

selecionada para esse estudo, os resultados serão apresentados em tópicos, conforme segue: 

 

I. Breve apresentação da Instituição 

A Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (UFSJ) foi criada em 21 de abril 

de 1987 através da união e federalização de duas instituições (Faculdade Dom Bosco de 

Filosofia, Ciências e Letras de São João del-Rei e da Fundação Municipal de São João del-

Rei. No ano de 2002 foi transformada em Universidade.  

Seus cursos estão distribuídos em 6 unidades educacionais. Na cidade de São João del-

Rei estão instalados o campus Santo Antônio, Dom Bosco e o Campus Tancredo de Almeida 

Neves, além do Centro Cultural da UFSJ. Com a expansão da universidade no período de 
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2007 e 2008, foram criados o campus Alto Paraopeba, localizado na divisa entre os 

municípios de Congonhas e Ouro Branco; o Campus Sete Lagoas, na cidade homônima; e o 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu, situado no município de Divinópolis. 

A instituição também conta com outras instalações na cidade de São João del-Rei, a 

saber: Centro Cultural Solar da Baronesa; Centro de Referência Musicológica José Maria 

Neves; Fortim dos Emboabas; Fazenda Experimental Boa Esperança e a na cidade de 

Jequitibá (perto de Sete Lagoas), a Fazenda Experimental Granja Manoa. 

 

II. Administração de materiais na UFSJ 

A administração de materiais é vinculada à Pró-reitora de Administração e 

desenvolvida pela Diretoria de Materiais e Patrimônio através do Setor de Licitações; Setor de 

Almoxarifado e Setor de Patrimônio. Sendo que as gestões de materiais de consumo ficam a 

cargo do Almoxarifado e a os bens permanentes ficam sob a responsabilidade do Patrimônio.  

Fica a cargo do setor de Patrimônio da sede a gestão dos bens dos 3 campi de São João 

del-Rei e as outras instalações da cidade, enquanto os outros campi fora de sede contam com 

um servidor em cada campus, os quais estão subordinados ao setor de Patrimônio da sede. 

Atualmente a UFSJ possui em torno de 120.000 (cento e vinte mil) itens no seu ativo 

imobilizado e conta onze colaboradores distribuídos conforme o quadro 32.  

 

Quadro 32: Equipe da Gestão Patrimonial da UFSJ 

Cidade Unidades Qtde. Tipo de 

vínculo 

Cargo 

São João del-

Rei 

 

1. Campus Dom Bosco;  

2. Campus Santo Antônio 

3. Campus Tancredo Neves  

4. Solar da Baronesa; Fortim dos 

Emboabas;  

5. Centro de Referência 

Musicológica José Maria 

Neves 

6. Fazenda Experimental Boa 

Esperança 

04 TAE Assistente 

administrativo 

01 TAE Administrador 

01 Terceirizado Recepcionista 

02 Terceirizado Almoxarife 

Ouro Branco/ 

Congonhas 

7. Campus Alto Paraopeba 01 TAE Assistente 

administrativo 

Divinópolis 8. Campus Centro-Oeste Dona 

Lindu 

01 TAE Assistente 

administrativo 

Sete Lagoas 9. Campus Sete Lagoas 

10. Fazenda Experimental Granja 

Manoa 

01 TAE Assistente 

administrativo 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

III. Infraestrutura do Setor de Patrimônio da UFSJ 
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A equipe atual do setor de patrimônio é composta na sua maioria por servidores que 

ingressam a partir de 2014 na instituição e, por isso, os dirigentes têm atendido às demandas 

de cursos de capacitação na área para os servidores envolvidos. O entrevistado considera 

razoável o quantitativo de pessoas na sede, porém para os outros campi seria ideal que 

houvesse mais um colaborador para auxiliar com as atividades, principalmente nas atividades 

de conferência e movimentação de bens. 

Em relação à estrutura física, na sede, a área destinada à parte administrativa está 

situada num prédio novo, com duas salas amplas para os servidores, com móveis e 

equipamentos adequados para a atividade.  No mesmo prédio há um espaço destinado para o 

recebimento dos bens, e somente quando o volume de bens recebidos é muito grande, é que se 

faz necessário a utilização temporária de outros espaços. 

O problema de espaço é com relação ao local para guarda de bens inservíveis, pois o 

setor não tem um local específico. Provisoriamente esse tipo de material está sendo guardado 

num ginásio, mas considera que este local não é o mais apropriado porque algumas áreas 

molham com a chuva. Além disso, o espaço é compartilhado com a prefeitura de campus. 

 

IV. Padronização de procedimentos da gestão patrimonial no órgão 

Sobre a utilização de algum processo de referência ou manual oferecido pelo governo 

federal, o setor toma como base as ações de instituições que tem know-how como a 

Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Lavras. A própria 

instituição tem o Manual de Patrimônio elaborado em 2013. Para o entrevistado, “o 

documento é bem completo, um compilado da legislação básica, uma vez que a legislação 

sobre o tema não é tão densa, como a IN 205 de 1.988. Porém, atualmente, o manual está 

sendo revisado tendo em vista a publicação do Decreto 9373, de maio de 2018 referente a 

desfazimento de bens. Além disso, foram emitidas algumas ordens de serviços com 

orientações sobre os procedimentos, como por exemplo o TCA, que foi adaptado da 

Controladoria Geral da União –CGU para a realidade local; a de desfazimento; inventário”. 

Para o entrevistado, as informações disponibilizadas no site institucional 

(https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_patrimonio.php) proporcionam uma noção básica para o 

usuário, que pode selecionar o assunto de seu interesse, conforme quadro 33. 

  

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_patrimonio.php
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Quadro 33 - Informações disponibilizadas no na página UFSJ 

Assunto Conteúdos disponibilizados 

Procedimentos 

Gerais 
 Manual do Setor de Patrimônio (versão 2013);  

 Instrução Normativa nº 205 de 08 de abril de 1988 e a Portaria 448, de 13 de 

setembro de 2002, referente ao detalhamento das naturezas de despesas 339030, 

339036, 339039 e 449052 

Doações e 

Incorporações  
 Ordem de serviço nº 62/2016/UFSJ que visa a normatização do recebimento de 

doações de bens permanentes pelo órgão com modelo de Termo de Doação de 

bens; 

 Orientações sobre a Incorporação patrimonial de Bens Semoventes - Por Doação 

com modelo de documento para esta situação. 

Desfazimento  Manual para desfazimento de bens; 

 Ordem de serviço nº 73/2014/UFSJ que tem a finalidade de regulamentar os 

procedimentos fundamentais para a realização do desfazimento de bens móveis do 

acervo da UFSJ; 

 Portaria nº 746/2014 –UFSJ, referente à Comissão de Avaliação e Desfazimento de 

Bens; 

 Decreto nº 9373, de 11 de maio de 2018 que dispões sobre o tema. 

TCA – Termo 

Circunstanciado 

Administrativo 

 Portaria nº 235/2016 /UFSJ que determina a adoção de apuração simplificada 

através do TCA para casos de dano ou desaparecimento de bem público que 

implicar em prejuízo de pequeno valor;  

 Modelo de Termo Circunstanciado Administrativo 

 Instrução Normativa CGU nº 04, de 17 de fevereiro de 2009, referente ao tema 

TCA. 

Inventário  Ordem de Serviço nº 49/2017/UFSJ que regulamenta os procedimentos 

fundamentais para a realização do levantamento patrimonial na instituição; 

 Ordem de Serviço nº 68/2017/UFSJ que prorroga o prazo da ordem de serviço 

anterior;  

 Ordem de Serviço nº 66/2014/UFSJ com a finalidade de regulamentar a realização 

do inventário físico da UFSJ. 

Vídeos 

Tutoriais 

SIPAC 

Para usuários (UFSJ):  

 Recolhimento de Bens  

 Enviar Bens para Outra Unidade  

 Recebimento de Bens Vindos de Outra Unidade -  

 Chamados Patrimoniais  

 Consultar Bens de Minha Unidade  

 Consultar Tombamento Antigo  

 Acautelamento de Bens  

 Devolução de Bem Acautelado Inventário da Unidade  

Para Setores de Patrimônio da UFSJ: 

 Tutorial Lançamento de Nota Fiscal (Material permanente) 

Campanha de 

Reutilização de 

Bens 

 Informações sobre a campanha de reutilização de bens ociosos que visa o 

aproveitamento de bens subutilizados e/ou ociosos, no intuito de conferir melhor 

utilização aos mesmos. 

 Modelo de Memorando para solicitação de recolhimento de bens patrimoniais 

Baixa/Alienação 

de Bens 
 Relatório de bens alienados no exercício de 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_patrimonio.php 

 

V. Utilização de sistema de gestão patrimonial 

O sistema de gestão patrimonial utilizado pela instituição desde o ano de 2016 é o 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC. Para o entrevistado, é 

uma ferramenta suficiente para o desenvolvimento das atividades do setor. Basicamente todas 

https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_patrimonio.php
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as solicitações de serviços ou informações são efetuadas são registradas via sistema: “Ele 

(SIPAC) é um sistema confiável, com ferramentas para facilitar os trabalhos e atender as 

demandas institucionais. O sistema anterior para o controle patrimonial não contribuía para 

essa verificação, porque às vezes duplicava as informações”. 

Além disso, considera que a atuação do setor de Tecnologia da Informação da 

Instituição (NTINF) contribui para dirimir dúvidas ou situações pontuais do software que 

sobre aparecem no desenvolvimento da gestão patrimonial de forma que o mesmo atenda à 

realidade institucional. 

Segundo o entrevistado, uma iniciativa do setor de Patrimônio que foi bem recebida 

pela comunidade administrativa foi a elaboração e disponibilização, no site institucional, de 

vídeos tutoriais ensinando como utilizar o módulo de Patrimônio no SIPAC. 

A documentação gerada na gestão patrimonial é arquivada em armários, organizados 

em arquivos imediatos (aqueles que são consultados com mais frequência) e arquivo morto 

(processos mais antigos, mas que precisam ser consultados, eventualmente).  

 

VI. O processo de gestão patrimonial da UFSJ 

Segundo a chefia, antes de 2013, não era claro os papéis e responsabilidades no 

processo, “todos faziam de tudo e isso interferia no desempenho do setor. A mudança da 

rotina facilitou o controle e o desenvolvimento das atividades”.  

Dessa forma foi implantada a divisão das tarefas; onde cada servidor cuida de uma 

etapa do processo e está organizado conforme o Quadro 34. 
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Quadro 34 - Atividades do processo de gestão patrimonial da UFSJ (Sede) 

Atividades Descrição 

Controle e envio de notas 

de empenho 
 Monitoramento de informações sobre prazo, local de entrega, 

demandante; quais são os itens e cobrar as entregas em atrasos; 

 Providenciar os procedimentos para os processos de sanção, numa 

eventual inexecução do contrato. 

Recebimento de bens via 

processo licitatório 
 Recebimento provisório; verificação dos documentos fiscais; 

conferência quantitativa e qualitativa. Recolhimento do ateste, 

cadastramento dos bens no sistema (SIPAC), emplaquetamento e 

distribuição dos materiais aos demandantes, com emissão dos termos de 

responsabilidade;  

 Emissão de relatório mensal (RMB) a ser encaminhadas para a 

contabilidade referente às entradas e saídas mensais de bens 

permanentes. 

Outras entradas de bens 

móveis e gestão de bens 

imóveis 

 Efetuar os trâmites de recebimento de bens permanentes via doação; 

controlar a entrada de bens de terceiros e bens particulares no órgão; 

controlar a entrada de bens relacionados com “de importação”; 

 Gestão dos bens imóveis. 

Movimentações de bens   Controle e monitoramento das Movimentações de bens (recolhimento, 

transferência e movimentação); 

 Desfazimento de bens (separação em lotes, elaboração de planilha; 

identificação; análise e verificação do que pode ser redistribuído); 

montagem do processo para desfazimento; 

 Levantamentos patrimoniais e lançamento no sistema com os acertos das 

cargas patrimoniais.  

(*) esta atividade é desenvolvida por um servidor que é auxiliado por dois 

terceirizados.  

Supervisão  Controle e suporte todas as outras atividades 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

VII. Detalhamento do processo de gestão patrimonial 

 

a) Controle e envio de notas de empenho 

Uma mudança considerada crucial foi a centralização dos envios de empenho pelo 

setor de patrimônio.  Antes não era claro de quem era essa responsabilidade (setor de 

licitação; setor de orçamento ou contabilidade?). O setor de Patrimônio não recebia 

informações sobre as aquisições de bens permanentes. Somente quando o fornecedor 

entregava o bem é que o setor dava início à busca de informações sobre qual o demandante do 

bem e qual o campus destino. A falta de programação desta etapa gerava vários problemas à 

instituição, como por exemplo, um grande volume de empenhos inscritos em restos a pagar 

devido aos atrasos na entrega pelos fornecedores ou porque os mesmos não foram enviados. 

E, devido ao grande lapso de tempo decorrido até a verificação desses empenhos pendentes, 

muitos empenhos eram “perdidos”, pois a empresa não tinha interesse na entrega, solicitando 

o cancelamento do documento e com isso o órgão perdia aquele recurso orçamentário, 

frustrando o planejamento da aquisição.  
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“Para minimizar esses problemas, a partir de 2015 o setor assumiu o envio de 

empenhos, ficando sob a sua responsabilidade dar os encaminhamentos necessários para que 

as entregas sejam efetuadas no prazo e os materiais entregues conforme o solicitado ou para 

que sejam desencadeados os processos de sanção no caso de inexecução do contrato”. 

 

b) Recebimento de bens via processo licitatório 

Um gargalo identificado na gestão dos bens permanentes era que todo o trâmite de 

recebimento era efetuado na sede, que além de conferir, cadastrar e emplaquetar, tinha que 

arcar com o transporte do bem para o campus demandante. 

“Esse fluxo foi melhorado com a implantação do Sistema integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC) pois foi dada mais autonomia aos servidores dos campi 

fora de sede. Somente o encaminhamento das Notas fiscais para pagamento é que ainda 

passa pela supervisão do patrimônio da sede”. 

 Dessa forma, no processo licitatório para aquisição dos bens específicos de cada 

campus já fica estipulado que a entrega será diretamente na localidade do solicitante. Assim, o 

recebimento é efetuado pelo setor de patrimônio do campus, que confere; lança as notas 

fiscais e emplaquetam os materiais permanentes. 

A distribuição de bens novos é determinada na aquisição (no processo licitatório) que 

está centralizada na Pró-reitora de Administração. O setor de patrimônio não tem autonomia 

de decidir para quem distribuir um bem novo. Segundo o entrevistado, “Não se faz estoque de 

bens permanentes, a compra é efetuada conforme planejamento para atender demandas”. 

Em relação aos itens usados o setor pode fazer o gerenciamento e atender as demandas 

pontuais.   

Outra medida tomada para evitar que os bens sejam distribuídos sem a identificação, 

foi a compra de 4 (quatro) impressoras térmicas, 1 para cada unidade, para imprimir as 

etiquetas com os números de tombamento e agilizar o processo de distribuição dos bens. 

“Além disso, são impressas novas etiquetas para reposição em bens que estão sem 

identificação, o que facilita o controle e conferência dos bens”.  

 

c) Manutenção e conservação de bens permanentes 

 

Em relação da manutenção e conservação, no momento que bem permanente é 

entregue, fica sob a responsabilidade do detentor da carga patrimonial a conservação do 
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mesmo e caso haja algum problema ele deve acionar a prefeitura de campus para verificar a 

possibilidade de conserto dentro dos recursos institucionais, e caso não seja possível, deverá 

dar os encaminhamentos necessários para solucionar o problema através de processo 

licitatório. “O setor de patrimônio só é acionado no caso de bens que tem garantia vigente”.  

Outra prática para controle do acervo permanente foi instituída através da Portaria nº 

235/2016 /UFSJ que determina a adoção de apuração simplificada através do Termo 

Circunstanciado Administrativo (TCA) para casos de dano ou desaparecimento de bem 

público que implicar em prejuízo de pequeno valor. Caso seja detectado algum problema 

(dano, avaria, roubou extravio) de bem permanente com valor abaixo de R$ 17.500,00 

(dezessete mil reais), o fato é apurado pela chefia imediata através do TCA; acima desse valor 

é apurado através de sindicância, com designação de comissão para esta finalidade de 

apuração. “O setor de Patrimônio participa, em ambos os casos, apenas com o repasse das 

informações para instrução do processo”. 

 

d) Outras entradas de bens móveis 

Outro gargalo considerado refere-se aos bens adquiridos através de projetos de 

pesquisa financiados por agências de fomento à pesquisa. “Os próprios pesquisadores que 

compram os bens e não dão ciência ao setor de patrimônio. O problema que após o término 

do projeto, os bens são doados para a universidade. Esse lapso de tempo pode ser de 10 a 15 

anos e somente a partir do termo de doação é que o setor irá buscar informações sobre o 

material permanente. O que acontece é que alguns bens não são localizados no órgão porque 

estão na posse dos pesquisadores. Pode acontecer pesquisador já ter aposentado, exonerado 

ou redistribuído”.  

Segundo o entrevistado, esse problema é pontual e as ações para solucionar esse 

problema são desencadeadas quando surge a doação de bens do projeto. 

 

e) Inventário e levantamentos patrimoniais 

Em relação ao inventário patrimonial, foi emitida uma ordem de serviço para a 

realização do inventário em toda a instituição. “Esse levantamento foi efetuado, mas 

considerando o volume de informações a serem trabalhadas e que nem todos os envolvidos 

no levantamento possuíam a prática dessa atividade, esse levantamento não ficou tão a 

contendo, algumas informações não foram verificadas. Outra questão é que os servidores 

envolvidos acumulam suas funções com a do levantamento. Então o trabalho da comissão 



96 

 

não foi concluído. Esse problema foi repassado aos superiores que emitiu uma ordem de 

serviço para que cada setor efetuasse seu levantamento patrimonial”.  

Dessa forma o setor de patrimônio está refazendo esse levantamento de forma mais 

rigorosa e intensiva: “A instituição tem mais de 30 anos, com muitos itens antigos e nunca 

teve um inventário completo, como antes não tinha um sistema que auxiliasse nessa 

atividade, era feito tudo manualmente. O trabalho está sendo desenvolvido de forma 

gradativa, priorizando os departamentos maiores, com maior número de itens e um maior 

fluxo de usuários, como por exemplo o departamento de música, que tem muitos instrumentos 

que são utilizados por alunos e às vezes saem da instituição”.   

Outro gargalo do processo diz respeito à participação dos detentores de carga nas 

atividades de inventário ou de levantamento patrimonial para a emissão e assinatura dos 

termos de responsabilidade: “A contagem dos bens depende do envolvimento e apoio dos 

detentores de carga patrimonial, como é o caso da verificação de bens in loco, existe uma 

dificuldade de agendamento a visita e de disponibilização de pessoa que acompanhe os 

trabalhos da comissão (para gerar transparência na atividade); ou ainda,  após a 

atualização dos documentos de responsabilidade, os responsáveis ficam receosos em assinar 

o documento, devido ao volume de itens, pela questão de valor dos bens ou quando o bem é 

relacionado como não encontrado. Essas questões demandam um pouco mais de tempo, 

geralmente com a intervenção do chefe do patrimônio ou até mesmo da pró-reitora”. 

É identificada que a atividade de levantamento é uma fonte de retrabalho: “Na 

identificação de bens sem plaquetas, o setor faz uma diligência para averiguar qual o número 

de tombamento do referido bem para emissão de nova etiqueta. Então, após alguns dias vai 

no local para efetuar a etiquetagem, não encontra o bem pois o mesmo foi movimentado. 

Então a equipe tem de refazer a contagem. Alguns usuários não têm o zelo com o bem, não 

importam com o controle. É uma questão cultural”. 

Em relação ao controle de bens que ficam em poder de servidores/funcionários, 

utilizam-se os seguintes critérios: a) empréstimo de bens para servidores: é efetuada uma 

delegação de responsabilidade da guarda do bem  mediante emissão de termo de 

acautelamento a favor do servidor (ferramenta do SIPAC); b) empréstimo de bens para 

alunos:  fica a cargo de cada departamento emitir e controlar o termo de empréstimo, como 

por exemplo, instrumentos musicais ou bens utilizados em campo de estágio dos cursos da 

área da saúde. 
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A entrada de bens particulares nem sempre é relatada para o setor Patrimônio, mas 

sempre que é identificado um bem diferente e que não é propriedade da instituição, o 

responsável é chamado para regularizar a documentação do material, inclusive com fixação de 

etiqueta com a informação “Bem particular/nome do proprietário”. 

Como ponto positivo destaca que do levantamento patrimonial resultou a identificação 

de vários materiais de baixo valor que foram adquiridos com recursos de investimentos e 

receberam plaquetas com número de patrimônio: “porém verificando os critérios de exclusão 

para classificação de bens permanentes verificou-se que poderia ser efetuada a 

reclassificação desses itens, como por exemplo régua de 30 cm; etiquetas de acrílico para 

prateleira; chocalho, xique xique, mola de porta; grampeador de mesa, bibliocantos etc. 

Dessa forma o elaboramos justificativa para análise da comissão de desfazimento e após 

deferimento do reitor, foi efetuada a baixa de quase 5.000 (cinco mil) itens no Sistema de 

Administração Financeira (SIAFI) retirando do ativo e da relação de bens que devem ser 

controlados pelo setor de patrimônio”. 

 

f) Desfazimento de Bens permanentes 

Com relação ao processo de desfazimento, os bens comuns (cadeira, mesa, ventilador 

etc.) da UFSJ são recolhidos mediante solicitação do detentor da carga e avaliados sob a 

possibilidade de aproveitamento. Já os bens mais específicos provenientes de laboratórios ou 

equipamentos de informática, no momento do recolhimento, devem vir com o laudo técnico 

explicitando a situação do mesmo.  

Dessa forma os itens são retirados das cargas patrimoniais dos solicitantes e separados 

em lotes. Aqueles que podem ser aproveitados ficam disponíveis para aproveitamento 

imediato e os outros são agrupados tendo como base o plano de contas da união (mobiliário; 

eletroeletrônicos etc.) para elaboração do processo de desfazimento. 

Assim, a partir de 2015 a UFSJ já conseguiu encerrar dois processos de desfazimento 

de bens de informática através da doação, seguindo os trâmites dos Decretos 99.658/1990 de 

30 de outubro de 1990 e Decreto 6.087 de 20 de abril de 2007. “Um terceiro processo já está 

finalizado para ser encaminhado para a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”. 

 Em relação aos mobiliários inservíveis (irrecuperáveis/sucata) optou-se pela 

inutilização dos bens. Os itens foram encaminhados para a prefeitura de campus da sede, que 
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possui oficinas e marcenaria, para que fosse efetuado o aproveitamento das partes viáveis e, 

assim, restaurar outros bens, como cadeiras, mesas, bancadas etc. 

 

g) Indicadores de desempenho da gestão patrimonial 

O processo de gestão patrimonial não possui indicadores de desempenho pré-

definidos, mas a chefia relata que consegue medir várias situações de atuação do setor como 

por exemplo a atuação na fase de envio de empenhos, com resolução de problemas de entrega 

e diminuição dos restos a pagar; a atual do desfazimento de bens. 

“O medidor de desempenho é verificar se o trabalho hoje está melhor que ontem, 

apesar de não ter nada objetivo é possível levantar as informações sobre o desempenho. 

Pode-se perceber que a gestão está melhorando, inclusive o setor tem um reconhecimento, 

isso tudo é percebido com o tratamento que o setor recebe. Por exemplo em 2015 a 

instituição tinha em torno de 1 milhão em restos a pagar referente a aquisição de bens 

permanentes, com empenhos pendentes desde 2011, ou seja, bens que deixaram de ser 

entregues; em 2018 esse valor não chega a 100 mil reais. O setor trabalhou ativamente para 

reduzir esses números, entrando em contato com os fornecedores. Muitos itens foram 

entregues e os que não foi possível, seus empenhos foram cancelados”.  

VIII. Considerações sobre as práticas de gestão patrimonial da UFSJ 

Apurou-se neste estudo que os gestores da UFSJ têm buscado soluções para a 

melhoria dos problemas relacionados à gestão patrimonial da instituição. Nesse ponto pode-se 

destacar a reestruturação da infraestrutura do setor com a alocação de mais servidores e 

funcionários terceirizados; disponibilização de maior espaço para as suas salas administrativas 

e recebimento provisório dos bens adquiridos.  

A implantação do SIPAC também contribuiu para melhorar o trabalho da equipe 

referente ao controle do acervo e emissão de documentos e relatórios. Para melhor 

compreensão e utilização do sistema, foram produzidos vídeos com tutoriais, disponíveis para 

todo o público interno e externo à instituição. 

Tomando como ponto de partida os problemas da gestão patrimonial elencados por 

Bernardes (2009); Nascimento (2013); Silva (2013); Fijor (2014); Figueredo (2015); Matias 

(2015); Nunes (2015) e Paes (2015), percebe-se que os gestores da UFSJ têm dado atenção a 

área patrimonial com intuito de minimiza-los, conforme destacado no Quadro 35:  
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Quadro 35 - Considerações sobre as práticas de gestão patrimonial da UFSJ 

Problema Ação desenvolvida 

Poucos funcionários 

lotados no setor 

Para esse problema, os dirigentes investiram na renovação do setor de patrimônio da 

sede onde é desenvolvida a maioria das atividades, disponibilizando mais servidores 

técnicos administrativos além de funcionários terceirizados. Além disso, cada campi 

possui um representante do setor. 

Falta de 

padronização nos 

procedimentos 

Nesse quesito, pode-se observar na página institucional uma preocupação em elucidar 

quais são os procedimentos gerais da gestão patrimonial através do manual de 

Patrimônio. Além disso, fica claro o apoio dado pela autoridade superior do órgão ao 

trabalho da equipe de patrimônio, com a emissão de ordens de serviço que 

regulamentam os procedimentos fundamentais para a realização das atividades de 

doações e incorporações; desfazimento; inventário e nos casos de dano ou 

desaparecimento de bens. 

Falta de espaço físico 

para o setor de 

patrimônio 

desenvolver suas 

atividades 

Com a reestruturação do setor de patrimônio, este foi contemplado com espaço 

adequado para o trabalho dos colaboradores, além de ter um local específico para o 

recebimento provisório de materiais. Apenas em relação ao desfazimento de bens é que 

não há espaço próprio para a atividade, porém a atividade é desenvolvida num espaço 

compartilhado com a prefeitura de campus. Apesar de ser “improvisado” o local 

possibilitou a organização dos processos de desfazimento concluídos e o que está em 

andamento. 

Falta de 

conhecimento das 

normas 

Neste ponto, para os usuários, estão disponíveis no site as principais orientações legais 

para o desenvolvimento das atividades. Em relação aos servidores que atuam na área, há 

a disponibilização de cursos de capacitação na área. 

Falta de apoio da 

administração 

As melhorias implementadas na gestão patrimonial têm o aval e suporte da direção a que 

está vinculada assim como da alta direção do órgão, como o exemplo a disponibilização 

de mais servidores e de novo espaço para o setor; a emissão das ordens de serviços para 

regulamentar os procedimentos e a liberação de cursos de capacitação. 

Informações 

desatualizadas 

Em relação a esse problema, as informações referentes à administração patrimonial estão 

disponíveis no site da UFSJ estão atualizadas conforme as atividades são implementadas 

pelo setor. 

Subutilização dos 

bens 

Para minimizar esse problema foi lançada a Campanha Reutilização de bens ociosos que 

tem a finalidade de conferir melhor aproveitamento dos bens já adquiridos pelo órgão e 

que estão subtilizados e/ou ociosos e assim reduzir os gastos com aquisição de 

equipamentos. 

Desaparecimento de 

bens 

A instituição adota o procedimento para apuração simplificada para casos de dano ou 

desaparecimento de bem público que implicar em prejuízo de pequeno valor através do 

Termo Circunstanciado Administrativo e para os de maior valor adota a sindicância 

Acúmulo das funções 

de almoxarifado e 

patrimônio 

Na estrutura organizacional do órgão estes setores estão vinculados à mesma diretoria, 

porém são setores independentes, cada um com uma chefia e com colaboradores 

próprios. 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Ademais, o apoio da alta direção, o estilo de liderança observado, a divisão do 

processo em etapas, a divisão de tarefas com atribuição de responsabilidade e papéis para 

cada colaborador contribuíram para que a UFSJ avançasse nos procedimentos de gestão 

patrimonial e na resolução de alguns problemas relacionados ao ciclo de vida útil do seu 

acervo patrimonial. 
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4.2.2 O processo ideal 

 

A adoção da metodologia de mapeamento de processos permite o diagnóstico do 

cotidiano organizacional, seus pontos de falhas e barreiras intra e/ou interpessoal. É 

fundamental que todos os envolvidos no ciclo do processo estejam sintonizados, minimizando 

as perdas (CORREIA, 2002; KÖNIG, 2012). 

Neste contexto, o aperfeiçoamento dos processos organizacionais está fundamentado 

numa gestão que busca a otimização dos resultados, promovendo o redesenho do processo 

periodicamente visando melhorar sua eficiência, evitar retrabalhos e altos custos de operação 

(KANAANE, 2010). 

Considerando que o terceiro objetivo específico deste trabalho é desenhar o processo 

ideal de gestão patrimonial para o campus estudado, foi incorporado ao processo atual pontos 

de melhoria identificados via a pesquisa documental, os grupos focais e o estudo de caso de 

referência resultando na proposta de modelo ideal voltado para instituição estudada.  

Cabe ressaltar que a pesquisa bibliográfica sobre o tema gestão patrimonial; a busca 

sobre os dispositivos legais aplicados à Administração Pública referente ao controle de seus 

bens móveis e os demais procedimentos adotados nesta pesquisa evidenciaram que o processo 

de gestão patrimonial envolve várias atividades que devem ser desenvolvidas durante toda a 

vida útil do bem permanente dentro da organização. Desta forma, o modelo ideal proposto 

neste trabalho distribui essas atividades entre seis subprocessos: 1) Recebimento de bens; 2) 

Distribuição de bens; 3) Transferências e movimentações; 4) Inventário Geral; 5) 

Conservação e recuperação e 6) Desfazimento de bens, ilustrado pela Figura 9.  
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Figura 9 - Subprocessos do Processo Ideal de Gestão Patrimonial 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Na etapa de desenho do processo ideal, foi identificado que dentro de um mesmo 

subprocesso há diversas situações específicas, variando os participantes, as atividades; os 

trâmites; formas de controle dentre outras coisas e que podem influenciar no seu desempenho. 

O conteúdo explícito da realização do processo (o que, quem, como, quando, onde e 

como) deve ser apresentado através de procedimentos, instruções, fluxogramas, figuras ou 

qualquer outro meio de fácil comunicação, sempre levando em conta a complexidade do 

processo (KANAANE, 2010). Portanto, nesta seção é apresentado o fluxograma referente ao 

processo ideal, conforme Figura 10, indicando as etapas envolvidas no processo desde a 

entrada do bem na instituição até a sua retirada do acervo. Os demais fluxogramas e os 

Gestão 
Patrimonial 

Recebimento de bens: 

  Atender aos trâmites de 
ingresso de bens móveis, 

tombamento e 
incorporação. 

Distribuição de bens:  

Distribuir os bens que 
ingressaram no órgão 
através de compra ou 

outra modalidade. 

Transferências e 
movimentações: 

Suprir as demandas de 
móveis e  equipamentos 
necessários para atender 
as atividades finalísticas 
do órgão assim como as 

de suporte..  
Inventário Anual: 

 Relacionar os bens móveis em 
uso no órgão para conferência de 

informações e estado de 
conservação dos bens e  

identificação da responsabilidade 
patrimonial além de possibilitar 

conferências contábeis ocorridas 
durante o exercício financeiro. 

Conservação e 
recuperação:  

Otimizar o ciclo de vida dos 
bens permanentes e reduzir 

custos com reposição de bens 
móveis do acervo 

Desfazimento de bens:  

Promover ações para 
retirada dos bens 

permanentes classificados 
como inservíveis do acervo 

patrimonial. 
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indicadores de desempenho são apresentados no Apêndice I, Minuta do Manual de 

Patrimônio.  

Assim como na fase de desenho do processo ideal, para elaboração dos fluxogramas 

propostos no modelo ideal, foi utilizado Bizagi BPMN Modeler, usando-se as mesmas 

representações gráficas.  
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Figura 10 - Fluxograma do processo de ideal de Gestão Patrimonial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)
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Para melhor compreensão do processo ideal proposto, foi elaborado o Quadro 36 com 

o propósito de complementar as informações sobre o fluxo da gestão patrimonial e o efetivo 

controle do material permanente da organização estudada. 

Quadro 36 - Etapas do Processo de Gestão Patrimonial (Modelo ideal) 

Etapa Descrição 

1. Recebimento de bens 

Envolve os trâmites da etapa inicial do processo, que vão desde o envio da nota 

de empenho ao fornecedor; monitoramento da entrega; recebimentos provisório 

e definitivo; incorporação no acervo e emplaquetamento do bem. Devido à 

complexidade desta etapa, essas atividades foram agrupadas no Subprocesso 1 

e denominado Recebimento de bens. 

2. Distribuição de bens 
Essa etapa compõe o Subprocesso 2 que diz respeito aos procedimentos 

necessários para a distribuição dos bens novos. 

3. Transferências e 

movimentações 

Durante o ciclo de vida do material permanente e conforme o interesse do 

órgão, o bem poderá sofrer alterações de localização e do agente responsável 

pela sua guarda e conservação. O Subprocesso 3 trata das transferências e 

movimentações de acordo com as seguintes situações: 1) Redistribuição de 

bens permanentes usados; 2) Recolhimento de bens; 3) Demanda de bens de 

informática usados; 4) Alterações referentes a desvinculação do cargo, função 

ou emprego; 5) Saída externa de material permanente e 6) Entrada e saída de 

bem particular no órgão. 

Foi realizado o inventário 

anual? 

O inventário anual é uma atividade obrigatória para os órgãos da Administração 

Pública pois permite verificar o desempenho do setor de patrimônio referente 

ao controle do acervo patrimonial 

O bem está em condições de 

uso? 

Conforme sua utilização o bem pode sofrer avarias ou desgastes. A manutenção 

preventiva tem a finalidade de otimizar sua a vida útil. 

4. Inventário 
Devido à sua complexidade, o fluxo das atividades do inventário é agrupada no 

Subprocesso 4. 

O inventário foi concluído? 

A realização do inventário resulta na produção de informações que servirão de 

base para outras atividades do processo como a manutenção de bens e 

desfazimento. 

5. Prorrogar o prazo para 

realização do inventário 

Caso a comissão de inventário não conclua os trabalhos dentro do prazo 

estabelecido é necessária a dilatação do mesmo 

6. Avaliar o aproveitamento 

de bens inservíveis 

Com base na relação dos bens inservíveis, verificar se existem itens que podem 

ser aproveitados. 

O bem é útil? 
Os gestores devem verificar se há utilidade para o item no desenvolvimento das 

atividades de suporte ou finalísticas do órgão. 

7. Proceder a avaliação 

técnica 

Além da utilidade do bem, devem-se verificar também questões técnicas que 

podem impactar na sua manutenção no acervo, como por exemplo, item 

obsoleto ou sem peças de reposição devido a avanços de tecnológicos. 

O bem está em condição de 

uso? 

Verificar se o material está apto para utilização ou se é necessário algum 

conserto ou manutenção. 

8. Reaproveitar o bem 
O bem deve ser encaminhado para reaproveitamento de acordo com decisão 

dos gestores. 

9. Avaliar a viabilidade do 

conserto 

Proceder a análise da viabilidade (valor e oportunidade) referente ao conserto 

do bem permanente. 

O conserto é viável? 

Considera-se bem recuperável aquele cujo custo da recuperação seja de até 

cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e 

benefício demonstre ser justificável a sua recuperação. 

10. Elaborar os trâmites de 

conservação e 

recuperação 

Desencadear os trâmites iniciais para a contratação de serviços de manutenção 

corretiva ou aquisição de peças. 

11. Conservação e 

recuperação 

As atividades que são desenvolvidas para manutenção ou conserto de bens 

compõem o fluxo do Subprocesso 5, Conservação e recuperação. 

Continua... 
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Continuação... 

12. Encaminhar para o 

desfazimento 

Os bens permanentes que não têm utilidade para a instituição, assim como os 

classificados como antieconômicos ou irrecuperáveis deverão ser 

encaminhados para composição do processo de desfazimento. 

13. Desfazimento 
As atividades que deverão ser desenvolvidas para a destinação final dos bens e 

sua retirada do acervo são tratadas no Subprocesso 6 – Desfazimento de bens. 

14. Efetuar a baixa 

patrimonial 

O encerramento do ciclo de vida do bem permanente consiste na sua retirada do 

acervo patrimonial. 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

4.2.3 Comparação entre o processo atual e o modelo ideal 

 

A investigação efetuada nesta pesquisa mostrou a necessidade de intervenção no 

processo de gestão patrimonial com a finalidade de melhorar seu desempenho e resultados. 

Dessa forma, esta seção será dedicada a evidenciar as mudanças propostas para o processo 

ideal de gestão patrimonial. 

Considerando a entrada de bens na instituição e a incorporação dos bens no acervo, as 

atividades desta etapa contemplam desde o envio das notas de empenho aos fornecedores até 

a incorporação dos bens no acervo, através do subprocesso 1. A prática de envio de empenhos 

aos fornecedores e o monitoramento das entregas é adotada na instituição de referência desta 

pesquisa e também utilizada pelo setor de Patrimônio do órgão. Essas atividades foram 

mantidas uma vez que o acompanhamento das entregas deva ser efetuado de forma mais 

intensiva, resultando num maior índice de entregas exitosas para o órgão, com volume baixo 

de empenhos inscritos em restos a pagar e, consequentemente, menores perda orçamentária. 

Em comparação ao processo atual, o novo desenho do processo inclui a etapa de 

sanção ao fornecedor por inexecução total ou parcial do objeto. Além disso, procura 

esclarecer quem são os participantes e o que deve ser executado em cada atividade. 

Outro ponto a ser destacado é que somente após a incorporação dos bens no acervo, 

com a identificação numérica do bem e sua etiquetagem, é que o material permanente estará 

liberado para a distribuição no órgão. Esse procedimento visa o controle dos bens desde sua 

entrada, vinculando-o as informações da aquisição (nota de empenho; classificação 

orçamentária e nota fiscal); questões sobre garantia, assim como a descrição detalhada do bem 

para posterior identificação nos documentos emitidos ou conferências físicas, visando também 

que nenhum bem seja distribuído sem a correta identificação.  

Cabe destacar que em vários momentos deste subprocesso há troca de 

responsabilidades e por isso sugere-se a utilização de planilha contendo número do pregão e 

da nota de empenho, dados do fornecedor (CNPJ; e-mail; telefone de contato), data de envio e 
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confirmação de recebimento, prazo de entrega do material, data de recebimento e observações 

sobre a entrega, a qual deve ser compartilhada com todos os envolvidos, através da ferramenta 

disponível no Google Drive, de forma que os prazos editalícios sejam observados por todos e 

não haja nenhuma desconexão das atividades nesta etapa.  

Apesar de parecer um subprocesso simples, com poucas atividades, a Distribuição de 

bens (Subprocesso 2) foi indicada como ponto de melhoria. No processo atual, existe a prática 

de comprar bens permanentes para aguardar demandas futuras. Além do risco de 

obsolescência antes de mesmo do uso, esse material fica muitas vezes armazenados no 

almoxarifado ou em locais temporários.  Assim, no desenho proposto, há a inclusão da 

atividade de elaboração de planilha contendo a relação dos bens adquiridos e que são os 

demandantes, que deve ser preenchida pelo gestor da área responsável pela aquisição de bens, 

para que os mesmos sejam entregues aos setores demandantes após a sua incorporação ao 

acervo patrimonial, evitando-se assim a estocagem de bens permanentes. 

Enquanto o Subprocesso 2 engloba a primeira movimentação dos bens permanentes 

novos dentro do órgão, o Subprocesso 3 diz respeito a todas as movimentações de bens 

usados envolvendo a alteração de troca de responsabilidade pela guarda do bem; trocas de 

localização ou ainda, podem ser referentes aos recolhimentos de bens. O modelo atual não 

deixa claro quais são as atividades que devem ser desenvolvidas nesta etapa, tratando como se 

todos os procedimentos fossem iguais. Através da observação participante e demais 

procedimentos metodológicos, foram identificadas seis situações corriqueiras, vinculadas à 

transferências e movimentações, sendo que para cada uma delas foi efetuado o fluxograma e o 

detalhamento das atividades, conforme Apêndice I: Minuta do Manual de Gestão de Bens 

Móveis. São elas: 

1. Redistribuição de bens permanentes usados;  

2. Recolhimento de bens; 

3. Demanda de bens de informática usados; 

4. Alterações referentes a desvinculação do cargo, função ou emprego; 

5. Saída externa de material permanente; 

6. Entrada e saída de bem particular no órgão. 

Devido à obrigatoriedade de realização de inventário anual, o envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica e a participação da Comissão de Inventário como responsável por esse 

subprocesso, a proposta para o detalhamento das atividades escolhida diz respeito às ações 

para realização do inventário patrimonial anual.  
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O processo atual não deixa claro de quem é a responsabilidade do processo de 

inventário, sendo suas atividades desenvolvidas parcialmente. 

Além disso, este tipo de inventário foi considerado uma questão que precisa ser 

melhorada tanto na instituição de referência quanto na instituição estudada, uma vez que as 

comissões designadas não conseguem produzir o resultado esperado deste subprocesso, que é 

o Relatório Circunstanciado do Inventário Anual e que servirá de base para as ações como o 

reaproveitamento de bens no órgão; a manutenção ou conserto e o desfazimento de bens 

inservíveis.   

Conforme pontuado nas reuniões de grupo focal realizadas na etapa de diagnóstico, os 

participantes e responsáveis pelo inventário anual são servidores de áreas diferentes do 

patrimônio e muitas vezes não tem experiências anteriores na área administrativa e, por isso, a 

falta de orientação sobre a importância desta etapa para o controle do acervo institucional 

precisa ser corrigida. Desta forma, o mapeamento deste subprocesso busca o 

compartilhamento do conhecimento assim como outros benefícios associados à gestão por 

processos.  

Cabe destacar que o inventário anual é desenvolvido por Comissão de inventário, 

devidamente designada pelo gestor, cabendo aos servidores que trabalham no setor de 

Patrimônio atuar apenas como consultores ou orientando nos trabalhos a serem desenvolvidos 

para que não ocorra conflito de interesses uma vez que a comissão supervisiona ou fiscaliza o 

as atividades do setor (TCU, 2007). 

O fluxograma permite a visualização de detalhes sobre o processo organizacional, 

como as atividades, as inter-relações entre setores assim como pontos de decisão do processo 

(KRAJEWSKI et al., 2009; KANAANE, et al., 2010; MULLER, DIESEL e SELLITTO, 

2010). Nesse sentido, o processo ideal faz o delineamento de todas as atividades que deverão 

ser desenvolvidas para a realização do inventário anual através do fluxograma proposto.   

O processo atual também não contempla as atividades de conservação e recuperação 

assim como aquelas para desfazimento de bens classificados inservíveis para o órgão. A 

melhoria indicada nesta pesquisa diz respeito à a implantação desses dois subprocessos no 

processo ideal de forma que a gestão patrimonial atinja todo o ciclo de vida dos materiais 

permanentes.  

O controle de manutenção de bens patrimoniais deve abranger dois tipos de ações: 1) 

ações preventivas, que visem à inspeção periódica do equipamento e que garantam seu bom 

funcionamento e 2) ações corretivas, que tem a finalidade de corrigir o problema que ensejou 
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a falha ou problema no mesmo (DELAZARO, 1999). Levando em consideração as 

especificidades do órgão estudado, as ações de manutenção preventiva estão fora das 

responsabilidades do setor de Patrimônio e, portanto, não foram abordados no processo ideal. 

Em relação à destinação e disposição final dos bens inservíveis, para a elaboração dos 

fluxogramas foram consideradas cinco situações que desencadeiam o processo:  

1. Reaproveitamento dos bens no órgão; 

2. Doação de bens para outros órgãos; 

3. Alienação de bens por Leilão; 

4. Inutilização ou abandono e,  

5. Desfazimento de Bens de Informática. 

Para o desenvolvimento da proposta do fluxograma para este subprocesso utilizou-se 

das informações obtidas no estudo de caso com a instituição de referência uma vez que nesse 

ponto ela tem sido exitosa. Os embasamentos legais utilizados foram o Decreto nº 99.658 de 

11 de maio de 2018 e instrução normativa referente ao tema editada pelo órgão pesquisado. 

Segundo Tridapalli; Fernandes e Machado (2011), os órgãos públicos devem adotar 

medidas de desempenho para os seus processos, uma vez que possibilita aos gestores o foco 

nos fatores que precisam ser aperfeiçoados.  Considerando então a implantação do processo 

ideal, é importante também a definição de indicadores que possam monitorar seu 

desempenho, que será tratado na próxima seção. 

 

 4.2.3.1 Indicadores de desempenho 

 

Segundo Kipper (2011), uma das vantagens do uso de gestão por processos nas 

organizações é a utilização de indicadores de desempenho pois permite a verificação dos 

pontos de melhoria nos processos. Conforme evidenciado na fase do diagnóstico da pesquisa, 

o processo atual não possui indicadores de desempenho que possam ser aplicados para o 

controle do processo. Tampouco a instituição de referência utiliza desta ferramenta para medir 

sua performance.  

Considerando a baixa produção teórica sobre o tema gestão patrimonial, o que estende 

também a indicadores de desempenho aplicados à esta área, e considerando que uma das 

características deste trabalho é estar voltado para aplicação prática no campus estudado, mas 

que também possa servir de referência para outros profissionais da área, conforme orienta a 

metodologia Design Science, serão apresentados nesta a seção a proposta de alguns 
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indicadores de desempenho para apurar os resultados do processo ideal proposto nesta 

pesquisa e assim, segundo Krajewski (2009), evidenciar possíveis pontos de intervenção no 

processo, de forma que o  ciclo de melhoria contínua seja estabelecido. 

A construção deste artefato fundamentou-se no modelo de formulário de indicador de 

desempenho, apresentado no Guia de Simplificação proposto pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; nos indicadores elaborados por Santos (2016) e nas 

lacunas de desempenho evidenciadas pelos participantes dos grupos focais, durante a etapa de 

mapeamento do processo e da observação participante, uma vez que a pesquisadora atua na 

área de patrimônio da instituição estudada, conforme segue: 

 

1. Índice de bens distribuídos 

Este índice mede o índice de bens permanentes distribuídos no período (SANTOS, 

2016). Está vinculado ao subprocesso 2 que cuida da distribuição de bens novos. 

Considerando que as aquisições de bens permanentes implicam em altos investimentos em 

recursos financeiros, não é recomendada a aquisição dos mesmos para estoque, 

principalmente se forem equipamentos, uma vez que, devido aos avanços tecnológicos, 

podem ficar ultrapassados ou sair de linha antes mesmo do uso.  

O recomendável é a utilização do bem dentro do prazo de garantia e caso o material ou 

equipamento fique guardado em depósito sem a devida utilização pode prejudicar o 

acionamento da assistência técnica, e o órgão deverá arcar com as despesas de manutenção ou 

reparo. 

A faixa de aceitação é maior que 90%, sendo que quanto maior o número, mais eficaz 

é o processo e, por conseguinte, quanto menor o índice, maior será a quantidade de itens 

estocados no setor de patrimônio, sendo necessária a verificação do motivo dos mesmos 

estarem parados no depósito e se isso não vai prejudicar as atividades meio e fim da 

instituição. 

A periodicidade de aplicação é semestral; a de avaliação semestral. Este indicador fica 

a cargo da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, utilizando a seguinte fórmula de 

cálculo: 

IDbp(t) = It. D./mês x 100 

It. Rec./mês 
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Nesse caso:  

IDbp (t) = Índice de distribuição de bens patrimoniais 

It. D./período = Quantidade de itens distribuídos no mês 

It. Rec./mês = Quantidade de itens recebidos no mês 

 

2. Índice de ordem de serviço atendida 

Este indicador mede o índice de ordens de serviços (referentes à movimentação de 

bens permanentes) atendidas no período (SANTOS, 2016). Associado ao subprocesso 3, que 

trata das transferências e movimentações que irão gerar ordens de serviços e demandadas ao 

setor de patrimônio. Caso os bens sejam movimentados sem autorização, as informações 

ficarão desatualizadas e o controle patrimonial comprometido e por isso, quanto maior o 

número, mais eficaz é o processo; sendo que a faixa de aceitação deste índice é de maior que 

90%. 

Para o seu cálculo deverão ser utilizadas as ordens de serviços de transferência e 

movimentação de bens permanentes solicitadas por mês. Sua aplicação e avaliação é 

trimestral e fica sob a responsabilidade da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio.  

Para melhor verificação desse índice, deve-se comparar as ordens de serviço com os 

Boletins de Serviço para verificar se todas as movimentações referentes às alterações 

referentes a desvinculação do cargo, função ou emprego foram solicitadas e realizadas. 

 Para o cálculo deste índice usa-se a seguinte fórmula:  

 

IOSbp (t) = Mov. /trim. x 100 

OS/trim. 

 

Onde se lê:  

IOSbp (t) = Índice de ordens de serviços de movimentação de bens patrimoniais 

OS/trim. = Quantidade de ordem de serviços de movimentação no trimestre 

Mov./trim. = Quantidade de movimentações no trimestre 

 

3. Índice de atualização de Termos de Responsabilidade 
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Segundo a Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988, é obrigatória a emissão 

dos termos de transferência e de responsabilidade. Dessa forma, o propósito deste indicador é 

medir o índice de atualização de Termos de Responsabilidade para avaliar o que foi e o que 

falta ser revisado no período, uma vez que, caso os bens sejam movimentados sem 

autorização, os termos de responsabilidade ficarão desatualizadas e o controle patrimonial 

comprometido. 

Este índice deve ser utilizado no subprocesso 3, transferências e movimentações, 

sendo que a faixa de aceitação é de 90% e quanto maior o número, mais eficaz é o processo. 

A responsabilidade de medir é da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, sendo que sua 

aplicação e a avaliação devem ser efetuadas a cada trimestre.  

Com base na relação de termos de responsabilidade e ordens de serviços de 

transferências e movimentações este índice é calculado através da seguinte fórmula:  

AtTR = TR Rev.   x 100 

TR Emitidos 

 

Onde se lê:   

AtTR= Atualização de Termos de Responsabilidade 

TR Rev. = Termos de responsabilidade revisados  

TR Emit. = Termos de responsabilidade emitidos 

 

4. Divergências de Inventário 

Este indicador mede o índice de divergências encontradas na realização do inventário 

e tem o propósito de verificar o desempenho da área patrimonial referente à atualização do 

cadastro e localização dos bens permanentes (SANTOS, 2016). 

A responsabilidade de aplicar este indicador é da Comissão de inventário, e 

considerando a característica anual do inventário, sua aplicação e avaliação também deverão 

ser anuais. 

A sua faixa de aceitação é de 5%, considerando que quanto menor o número, mais 

eficaz é o processo. Deve ser calculado tomando como base a relação do acervo e a relação 

produzida no inventário. Sua fórmula de cálculo é:  
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Div (g) = It. c/Div  x 100 

It. Inv. 

 

Sendo:  

Div (g) = Divergência geral 

It. c/ Div. = Quantidade de itens com divergências 

It. Inv. = Quantidade de itens inventariados 

As divergências podem ser provenientes de itens encontrados não cadastrados ou por 

itens cadastrados não encontrados. Dessa forma, a fórmula anterior poderá ser adaptada para 

produzir mais dois indicadores de desempenho:  

4.1 Divergências de inventário a maior 

Segundo Santos (2016), este indicador tem o propósito de medir o índice de 

divergências referente a itens encontrados no inventário e não cadastrados que podem ser 

provenientes de: a) problemas na etapa de cadastro e incorporação de bens (Subprocesso de 

Recebimento); b) exclusão equivocada do item na fase de movimentação ou transferência de 

bens; c) erro da comissão de inventário na contagem dos bens. Sua faixa de aceitação é menor 

que 5%, o que significa que quanto menor o índice, mais eficaz é o processo. 

Div (>) = It.Enc. ñ Cad. x 100 

Tot.It. Cad. 

 

Onde:  

Div (>) = Divergências de inventário a maior 

It. Enc. ñ Cad. = Quantidade de itens encontrados e não cadastrados 

Tot.It. Cad. = Quantidade de itens cadastrados (=inventariados) 

 

7.2 Divergências de inventário a menor 
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Deve ser usado para medir o índice de divergências referente a itens cadastrados e não 

encontrados no inventário provenientes de: a) movimentação ou transferência de bens sem a 

atualização dos termos de responsabilidade; b) erro da comissão na contagem dos bens; c) 

extravio ou desaparecimento de bens (furto ou roubo) sem a devido registro (SANTOS, 

2016). 

 Conforme os outros índices aplicados ao subprocesso 4, referente ao inventário anual, 

sua faixa de aceitação é de 5%, onde quanto menor o índice, mais eficaz é o processo. Sua 

fórmula de cálculo é:  

Div (<) = It.Cad. ñ Enc. x 100 

Tot.It. Cad. 

 

Sendo:  

Div (<) = Divergências de inventário a menor 

It. Cad. ñ Enc. = Quantidade de itens cadastrados e não encontrados 

Tot.It. Cad. = Quantidade de itens cadastrados (=inventariados) 

 

5. Índice de recuperação de bens 

Tomando como base Santos (2016), este índice é usado para medir o índice de 

recuperação de bens defeituosos ou estragados e verificar o desempenho o das ações de 

manutenção e recuperação de bens móveis relativas ao subprocesso 5. 

A recuperação de bens classificados como recuperáveis implica em economia aos 

cofres públicos uma vez que aumenta seu tempo de vida útil. Além disso, o setor demandante 

será atendido mais rapidamente do que a elaboração de certame para aquisição de um novo 

bem.  

Dessa forma, a faixa de aceitação proposta é de maior que 90%, indicando que quanto 

maior o número mais eficaz é o processo. 

A responsabilidade de medir esse índice é da área de patrimônio, efetuado anualmente, 

através de informações extraídas do relatório de bens recuperáveis produzidas pela comissão 

de inventário anual e de relação de bens consertados ou recuperados no período.  

 Sua fórmula de cálculo é dada por:  
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IRecup. = It. Recup.  X 100 

It. OR 

Onde temos:  

IRecup. = Índice de bens recuperados 

It. Recup. = Quantidade de itens recuperados 

It. OR= Quantidade de itens ociosos classificados como recuperáveis 

 

4.3 Validação do artefato 

 

A abordagem do Design Science prevê a validação rigorosa do artefato para verificar 

sua utilidade e qualidade do artefato (DE SORDI, 2015). Considerando o quarto objetivo 

específico deste trabalho, esta seção descreve a etapa desenvolvida para validar o novo 

processo de gestão patrimonial junto aos gestores da instituição. 

A validação ocorreu através de entrevista realizada com o grupo focal D, do campus 1, 

local de atuação da pesquisadora, no dia no dia 03 de junho de 2019. Os servidores 

selecionados são servidores do campus estudado, escolhidos pela experiência e atuação 

comprovada na área de almoxarifado e patrimônio. Para todos foi disponibilizada a Minuta do 

Manual de Gestão de Bens Móveis para leitura antecipada. 

 O participante 1 é servidor do campus desde 2011, foi substituto da Coordenação de 

Almoxarifado no período de março de 2016 a agosto de 2018, quando assumiu a chefia atual. 

O participante 2 ingressou no ano de 2014, atuando no setor com a função de substituto da 

coordenação de Almoxarifado no período de outubro de 2014 a março de 2016, sendo que 

atualmente está exercendo a Coordenação Geral de Administração e Finanças, setor a que está 

subordinado as questões de almoxarifado e patrimônio. O participante 3 ingressou no órgão 

em 2016, inicialmente lotado em outro campus, atuando no setor de almoxarifado e 

patrimônio, sendo depois designado para a função de Coordenador de Materiais durante o 

período de fevereiro de 2018 até abril de 2019, quando foi removido para o campus onde foi 

realizada esta pesquisa. 

O procedimento seguiu um roteiro semiestruturado para que todas as informações 

necessárias para a validação fossem extraídas, e foi divido em duas partes: a primeira para 

apresentação da proposta do modelo ideal para Gestão Patrimonial, e a segunda para mostrar 
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os indicadores de desempenho do processo proposto. Em ambas as etapas os entrevistados 

contribuíram com propostas de melhoria pontuais.  

De início foi apresentado aos participantes, para título de comparação, o processo atual 

da gestão patrimonial do campus estudado, explicando que o mesmo foi fruto do mapeamento 

de processo desenvolvido nesta pesquisa. Em seguida foram apresentados o modelo ideal 

proposto e a Minuta de Manual de Gestão Patrimonial, sendo que, para o entendimento dos 

fluxogramas, foi apresentada a simbologia utilizada para confecção dos mesmos através do 

Bizagi Modeler. 

Os participantes concordaram que no processo atual não permite visualizar todas as 

atividades que devem ser desenvolvidas no cotidiano da gestão de bens móveis. Outro ponto 

percebido é as atividades de conservação e recuperação e desfazimento de bens não pode ser 

relegadas a segundo plano, tendo em vista que desde a sua criação é notório o aumento da 

quantidade de itens inservíveis e que o órgão não dá nenhum encaminhamento para solucionar 

isso. Nesse ponto, foi considerado que a proposta de modelo ideal proposta nesta pesquisa 

poderá suprir essa lacuna da gestão patrimonial: “O projeto (pesquisa) foi pensado pensando 

na realidade do campus e por isso essa intervenção pode minimizar os problemas 

enfrentados no campus” (Participante 2). 

Além disso, os participantes concordaram com a estrutura proposta do Manual, com as 

definições básicas e a apresentação das etapas da gestão patrimonial por meio de fluxogramas 

e do detalhamento de cada uma delas. Segundo os participantes, “os anexos também poderão 

facilitar o trabalho de todos os envolvidos no processo” (Participante 1).  

 Em relação aos fluxogramas (apresentados através das figuras 2 a 16 do manual) e os 

detalhamentos desenvolvidos para cada subprocesso e suas situações específicas, foi 

considerado pelos participantes que a linguagem está clara e de fácil entendimento. Para 

contribuir com este trabalho, apresentaram algumas sugestões de melhoria, as quais foram 

acatadas pela pesquisadora, que efetuou as alterações tanto no desenho do fluxograma quanto 

no seu detalhamento, conforme segue: 

a) Para o fluxograma referente ao Recebimento de bens (Figura 2) foi indicado que na 

atividade 2, quem deve efetuar a análise a análise de prorrogação do prazo deverá ser o 

ordenador de despesa uma vez que foi o mesmo que assinou a nota de empenho enviada 

ao fornecedor e não o demandante;  além disso, no detalhamento do fluxo da atividade 

(10),  deveria ser corrigido o prazo indicado  de 30 dias para substituição de bens com 

divergência para: conforme prazo estipulado no Edital do processo licitatório. 
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b) Em relação ao fluxograma sobre Redistribuição de bens permanentes (Figura 4), foi 

pontuado que o Diretor de Desenvolvimento Institucional deveria consultar o setor de 

Patrimônio em relação à disponibilidade de bens. Nesse ponto, foi alterado o fluxo inicial, 

para ajustes da redação da atividade, trocando-se o termo “consulta” para “levantamento”, 

uma vez que a verificação sobre disponibilidade não é restrita ao setor de patrimônio, pois 

depende também de articulação da direção em promover o remanejamento para melhor 

aproveitamento dos bens móveis. 

c) Para o fluxograma que trata de Recolhimento de bens (Figura 5), deveria ser incluído que 

o Diretor de Desenvolvimento Institucional deve ser notificado sobre os itens recolhidos 

para que este tenha conhecimento dos itens ociosos que podem estar em condições de uso 

para o melhor aproveitamento dos bens. 

d) Em relação ao fluxograma sobre as alterações referentes à desvinculação do cargo, função 

ou emprego (Figura 7), foi sugerida a inserção de mais uma atividade após comunicar a 

autoridade superior para apuração de irregularidades. 

e) O fluxograma referente à Saída externa de material permanente (Figura 8) foi sugerido a 

inserção de mais uma atividade após comunicar a autoridade superior para apuração de 

irregularidades. 

f) Para o fluxo apresentado na figura 9, referente à entrada e saída de bem particular no 

órgão, solicitou-se a inclusão da palavra projeto, ficando a redação como “entrada e saída 

de bem particular ou de projeto”. Essa necessidade foi relatada pela participante 1: 

“Precisamos controlar os bens utilizados nos projetos, porque acontece de professores 

trazem equipamentos para o os laboratórios e não tem a preocupação de comunicar ao 

setor de patrimônio. Um exemplo é um uma professora que traz equipamentos de 

Tecnologia da Informação da Prefeitura vizinha para os alunos bolsistas consertarem”. 

g) No que diz respeito ao fluxograma de Conservação e recuperação, figura 11, foi pontuado 

a necessidade de incluir a comissão de avaliação e desfazimento como responsável pela 

análise da viabilidade do conserto do bem. Segundo a participante 3, “É atribuição desta 

comissão a classificação dos bens inservíveis como: ociosos, recuperáveis; 

antieconômicos ou irrecuperáveis. Desta forma, após a avaliação do bem, a comissão 

deve emitir laudo que servirá para compor o processo de contratação do serviço ou peças 

de reposição, caso o conserto seja viável, ou, caso não seja, será juntado ao o processo 

de desfazimento de bens”.  
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Essa solicitação foi acatada parcialmente, uma vez que a normativa interna, diz que a 

Comissão poderá efetuar avaliação prévia do grau de servibilidade do bem para efeito da 

indicação ou não de sua manutenção. Dessa forma foi incluído um ponto de decisão para o 

diretor sistêmico que deve analisar a viabilidade do conserto para que o mesmo decida se 

é necessária ou não a avaliação da comissão de Avaliação e Desfazimento. 

h) Em relação ao fluxograma que trata do reaproveitamento dos bens no órgão, figura 12, o 

nome correto da Comissão de Desfazimento é Comissão de Avaliação e Desfazimento, o 

que foi corrigido nos documentos. 

i) Para o fluxograma que explica os passos de Inutilização e abandono de bens, figura 15, 

seria necessário a inclusão no fluxo a possibilidade de doação para Organizações da 

Sociedade Civil de interesse Público (OSCIP) ou Cooperativas ou associações de 

catadores de materiais reciclados, conforme o Inciso III do Art. 8°, da Lei 9.373 de 

18/05/2019. 

Em relação aos modelos apresentados nos anexos, a pesquisadora relatou que alguns 

foram desenvolvidos durante a construção do processo ideal, e outros são adaptados da 

Instrução Normativa 01/2016 do próprio órgão. Dessa forma, os documentos construídos para 

atender este trabalho e que foram analisados pelo grupo focal são os seguintes: Anexo 1: 

Modelo - Controle de envio de notas de empenho; Anexo 2: Lista de verificação para 

recebimento provisório e Anexo 5: Lista de verificação para inventário anual. 

Após leitura, os participantes sugeriram que a lista de verificação proposta para o 

inventário anual deveria ser tratada como lista de verificação por localidade a ser 

inventariada. “No campo observações do item 1.1 a 1.7; sobre as informações sobre o bem, 

deverão ser registradas na planilha do levantamento do inventário, quando alguma 

inconsistência for verificada ou o bem não for mais necessário no local. O estado de 

conservação deverá ser registrado na planilha de levantamento do inventário para cada bem. 

Para as outras informações, a comissão pode anotar nesse formulário, com assinatura dos 

responsáveis pelo levantamento e por quem acompanhou. Assim, reúne as informações que 

devem aparecer no relatório do inventário” (participante 3). Desta forma, essas alterações 

foram efetuadas no documento. 

Na segunda parte da entrevista, o grupo analisou cada indicador de desempenho 

proposto para a gestão patrimonial, sendo que foram apresentadas considerações para alguns 

deles, conforme apresentado no Quadro 37:
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Quadro 37 - Sugestões relacionadas aos indicadores de desempenho propostos 

Indicadores de 

desempenho 
Descrição do Indicador Correções sugeridas Situação 

Índice de bens 

distribuídos 

Mede o índice de bens 

permanentes distribuídos no 

período 

Alterar o prazo de apuração e avaliação 

para semestral tendo em vista o tempo 

necessário para cadastro, 

emplaquetamento, emissão da 

documentação e entrega dos itens e o 

número restrito de funcionários no setor; 

Atendido 

Índice de ordem 

de serviço 

atendida 

Mede o índice de ordens de 

serviços (referentes à 

movimentação de bens 

permanentes) atendidas no 

período 

 Alterar a fórmula para quantidade de 

ordem de serviços de movimentação no 

trimestre e quantidade de movimentações 

no mês 

 Alterar o prazo de aplicação para trimestral 

Atendido 

Índice de 

atualização de 

Termos de 

Responsabilidade 

Mede o índice de Termos 

de Responsabilidade para 

atualização ou revisão no 

período 

 Alterar o prazo de aplicação para trimestral Atendido 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Ainda sobre os indicadores de desempenho, os participantes consideraram que é 

importante começar a medir o desempenho da gestão patrimonial, “pois fica difícil avaliar 

algumas questões quando não se tem o histórico de como o setor trabalha, inclusive para 

mostrar que o setor precisa de mais gente ou de outro tipo de ajuda” (Participante 1). 

Seguindo o roteiro pré-estabelecido, a pesquisadora repassou todos os pontos onde 

foram feitas considerações pelo grupo para validação do artefato. Desta feita, os participantes 

ratificaram que todo o material desenvolvido nesta pesquisa pode ajudar a instituição no 

controle e desenvolvimento de ações referentes à gestão de bens permanentes, assim como 

pode ser consultado por outros órgãos que tenham estruturas semelhantes à do campus 

estudado.  

Para finalizar a reunião do grupo focal foi apresentado aos participantes o plano de 

ação para implementação do novo processo de gestão patrimonial conforme descrito na 

próxima seção. 

 

4.4 Plano de ação para implementação 

 

 Considerando a abordagem de gestão por processos, as etapas desenvolvidas devem 

ser integradas e complementares e que devem ser repetidas de forma a alimentar o ciclo de 

melhoria contínua (KRAJEWSKI, et al. 2009; KIPPER, 2011; DOS SANTOS et al., 2013). 

Considerando que as seções anteriores deste trabalho trataram do mapeamento do processo 
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atual e da proposta de um novo modelo para a gestão patrimonial, a seguir será abordado o 

plano de implementação do processo ideal proposto nesta pesquisa.  

 

4.4.1 Plano de implementação 

 

A implantação é considerada uma das etapas do ciclo de vida da gestão de processos e 

consiste na implementação das propostas de melhoria dos processos e deve ser monitorada 

para garantir as mudanças (DOS SANTOS et al., 2013; MÜCKENBERGER et al. 2013). A 

implantação deverá envolver os principais participantes do processo assim conter um plano de 

comunicação que possibilite a atualização das informações sobre o andamento das melhorias 

do processo ideal (CBOK/BPM, 2013). 

Para definição do plano de ação referente à implementação de melhorias no processo 

proposto será utilizado o método 5W2H, com intenção de auxiliar na elaboração do plano de 

ação sobre o deve ser realizado para minimizar o problema. Esta metodologia consiste num 

modelo conceitual para entendimento das ideias de solução, com delineamento das seguintes 

questões: 1) What? (o que vai ser trabalhado, o objeto); 2) Who? (Quem irá executar?); 3) 

How? (Como será efetuado?); 4) Where? (Onde? Definição do local); 5) Whem? (Quando?); 

6) Why? (Por quê? O objetivo) e 7) How much? (Quanto custa para executar a ação?) 

(MARTINS; LAUGENI, 1998; SEBRAE 2008). 

Considerando todas as etapas do processo de gestão patrimonial, as ações propostas 

visam atingir cada subprocesso de forma que possam ser desenvolvidos todos os fluxos de 

trabalho e assim verificar seu desempenho. Ademais, algumas ações são voltadas para 

divulgar o conhecimento sobre o tema ou treinar os envolvidos no processo. 

Dessa forma, será apresentada nesta seção o que a organização deverá promover para 

que o processo ideal seja colocado em prática, conforme Quadro 38. 
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Quadro 38: Plano de ação para implementação do processo ideal 

O quê Quem Como Onde Quando Por quê Quanto 

Revisão de Minuta 

do Manual de 

Patrimônio 

Equipe da Diretoria de 

Administração e 

Planejamento  

Leitura do documento e atualização 

de informações legais. 

Campus 

de 

estudo 

2º semestre 

2019 

Procedimento necessário para atualização de 

informações administrativas e legais. 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos 

Submissão da Minuta 

do Manual revisado 

para aprovação no 

Conselho de campus 

Diretoria de Administração 

e Planejamento 

Solicitar ao Conselho de Campus a 

apreciação e submissão para 

aprovação dos Conselheiros a 

Minuta do Manual de Patrimônio 

Campus 

de 

estudo 

Início do 1º 

semestre de 

2020 

O Conselho de campus é a instância deliberativa 

para aprovação de documentos institucionais. 

Tempo de trabalho do 

Diretor 

Atualização do site 

com informações 

sobre os novos fluxos 

do processo  

Servidores da Coordenação 

de Almoxarifado e 

Patrimônio, com apoio da 

pesquisadora. 

Atualização do site institucional 

referente às informações sobre o 

fluxo do processo 

Campus 

de 

estudo 

2º semestre 

2019 

A divulgação do novo fluxo dos processos no site 

servirá para sanar dúvidas dos servidores quanto 

aos trâmites do processo 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos 

Pesquisa sobre o 

Sistema Integrado de 

Administração e 

serviços - Siads 

Servidores da Coordenação 

de Almoxarifado e 

Patrimônio e Direção de 

Administração e 

Planejamento, com apoio da 

pesquisadora. 

Buscar informações sobre o sistema 

Siads junto ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (MPOG)  

Campus 

de 

estudo 

2º semestre 

2019 

Segundo a Portaria nº 385, de 28 de novembro de 

2018, é obrigatória a implantação do Siads a todos 

os órgãos da Administração Pública federal e por 

isso a necessidade de verificar as funcionalidades 

do sistema; forma de aquisição e implantação. 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos 

Diligência para 

implantação do Siads 

Diretoria de Administração 

e Planejamento 

Elaboração do processo para 

aquisição do Siads 

Campus 

de 

estudo 

2020 

Segundo a Portaria nº 385/2018, no caso de 

autarquia e fundações, p prazo para adequação é de 

dois anos a partir da data de sua publicação. 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos; 

Custo de implantação  

Designação da 

Comissão de 

inventário 

Diretor Geral 

Emitir portaria designando os 

servidores que deverão atuar no 

inventário anual 

Campus 

de 

estudo 

Novembro 

2019 

Para realização do inventário anual é obrigatória a 

designação de comissão específica 

Tempo de trabalho do 

Diretor 

Capacitação da 

comissão de 

inventário 

Setor de Patrimônio com 

apoio da pesquisadora. 

Realização de curso de treinamento 

sobre Inventário: noções básicas 

sobre os principais conceitos na 

gestão patrimonial; finalidade do 

inventário e apresentação do fluxo 

deste subprocesso. 

Campus 

de 

estudo 

Novembro 

2019 

A realização do inventário possibilitará a produção 

de documentos que servirão de base para medir o 

desempenho do processo. 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos 

Capacitação sobre 

Gestão Patrimonial 

para servidores do 

campus 

Setor de Patrimônio com 

apoio da pesquisadora. 

Realização de curso de treinamento 

sobre noções básicas sobre os 

principais conceitos na gestão 

patrimonial, apresentação dos 

fluxogramas de cada subprocesso 

Campus 

de 

estudo 

Novembro 

2019 

A capacitação dos servidores que são responsáveis 

pelos bens patrimoniais contribuirá para dirimir 

dúvidas e contribuirá para o efetivo controle dos 

bens. 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos 

Continua...  
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Continuação...  

Promover ações para 

desfazimento de bens 
Direção geral 

Emitir ordem de serviço para 

realização de ações referentes ao 

processo de desfazimento de bens 

Campus 

de 

estudo 

1º semestre 

de 2020 

É importante o apoio da autoridade superior em 

relação ao desencadeamento desse processo, 

através de ordens de serviço que deverá orquestrar 

os trabalhos dos participantes (omissão de 

inventário; setor de patrimônio; comissão de 

avaliação, setor técnico e detentores de carga 

patrimonial). 

Tempo de trabalho do 

Diretor 

Promover ações de 

conservação e 

recuperação 

Diretorias sistêmicas 

Elaboração de plano integrado de 

conservação e manutenção dos 

móveis 

Campus 

de 

estudo 

1º semestre 

de 2020 

A elaboração do plano integrado de conservação e 

recuperação tem o objetivo de otimizar o ciclo de 

vida dos bens e reduzir os custos com reposição de 

bens móveis do acervo. O envolvimento de todas as 

direções sistêmicas é importante pois abrange bens 

que atendem tanto as atividades de suporte quanto 

as finalísticas. 

Tempo de trabalho dos 

envolvidos 

Analisar o 

desempenho do 

processo  

Diretoria de Administração 

e Planejamento 

Analisar o desempenho do processo 

através dos indicadores de 

desempenho 

Campus 

de 

estudo 

A cada 

semestre 

No final de cada semestre o desempenho do setor 

deverá ser avaliado para identificar pontos de 

melhoria 

Tempo de trabalho do 

Diretor 

Promover ações de 

adequações no 

processo  

Diretoria de Administração 

e Planejamento 

Promover adequações no processo 

em relação a problemas ou pontos 

de melhoria 

Campus 

de 

estudo 

A cada 

semestre 

A gestão por processos indica a necessidade de 

ajustes nos resultados dos processos visando a 

melhoria contínua e sua otimização. 

Tempo de trabalho do 

Diretor 

Fonte: elaborada pela autora (2019)  
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Após apresentação do plano de ação para implementação do processo ideal para grupo 

focal D de modo a verificar sua viabilidade, os participantes concordaram com as ações 

elencadas no quadro 35. Todavia, ficou acordado que no momento de sua implementação de 

fato, deverá ser avaliada a necessidade de ajustes no plano de ação de forma a corrigir ou 

melhorar as ações num menor lapso de tempo possível e dentro dos recursos disponíveis. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração o objetivo geral deste estudo que é a proposição de um 

processo de gestão patrimonial para um campus de uma autarquia federal de ensino, esta 

seção apresenta as conclusões obtidas com o desenvolvimento da pesquisa. 

Para atender ao primeiro objetivo específico, buscou-se avaliar a percepção geral dos 

servidores do campus sobre os problemas da gestão patrimonial através de levantamento de 

dados (survey) com aplicação de questionário. Este procedimento evidenciou que a falta de 

conhecimento sobre a gestão patrimonial e sobre os trâmites e procedimentos do processo 

pode comprometer a integridade do acervo assim como desencadear problemas de 

responsabilização dos gestores ou de servidores, no caso de extravio ou danos a bem público 

que lhes for confiado para guarda ou uso. 

Para atingir o segundo objetivo específico, foi efetuado o mapeamento do processo 

atual de gestão de patrimonial no campus pesquisado. Assim, foram efetuadas reuniões com 

pessoas que atuam na área em três campi do órgão, através da técnica de grupo focal. 

Ademais, a observação participante permitiu a interação da pesquisadora com envolvidos 

neste processo assim como possibilitou o acesso à documentação utilizada no processo. Nesta 

etapa, percebeu-se que não existe padronização de documentação e de procedimentos, sendo 

que o processo atual não consegue abranger todas as atividades necessárias para otimizar o 

uso dos bens permanentes da instituição nem atender às exigências legais a que o órgão está 

subordinado. 

Em relação ao terceiro objetivo específico, o desenho do processo ideal de gestão 

patrimonial foi efetuado com base nos pontos de melhoria destacados no mapeamento do 

processo atual e também com os resultados obtidos na realização do estudo de caso em uma 

instituição de referência.  

Ficou evidente nesta etapa que o processo de gestão patrimonial é complexo, 

desencadeado por situações específicas e que a participação dos papéis é diversificada e 

vinculada ao resultado esperado. Dessa forma, o modelo ideal foi decomposto e detalhado 

separadamente de acordo com cada um dos seus subprocessos, sendo que esse material foi 

apresentado no Manual de Gestão de Bens Móveis, através de fluxogramas e quadros 

explicativos, para compreensão do processo ponta a ponta. 

Outra questão evidenciada no processo estudado é que seus gestores não conseguem 

extrair informações quanto ao seu desempenho. Buscando avançar em relação à maturidade 
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em processos, já que a capacidade da organização para medir seu desempenho está atrelada ao 

seu nível de maturidade, foram propostos alguns indicadores de desempenho para o modelo 

ideal de forma que auxiliem para detectar situações de baixo rendimento, falhas ou pontos de 

melhoria. 

Para atender ao quarto objetivo específico, foi apresentado aos gestores da área 

patrimonial o processo ideal desenvolvido para o campus estudado e submetido para 

validação. Este procedimento foi realizado utilizando-se novamente a técnica de grupo focal, 

onde foi exposto o novo modelo, mostrando os pontos de melhoria no processo para 

apreciação dos participantes. Além disso, foi apresentado também o conteúdo do Manual de 

Gestão de Bens Móveis, resultante dos trabalhos desenvolvidos nesta pesquisa. Desta forma, 

após algumas considerações que foram acatadas e atualizadas pela pesquisadora, o trabalho 

foi validado pelos envolvidos. 

Importante destacar que o novo modelo buscou atender ao que é regido pela legislação 

vigente e por isso tem potencial para ser replicados por outras instituições semelhantes.  

Além disso, ficou evidenciado a importância do processo de gestão patrimonial para 

otimizar o uso e controle dos bens móveis, uma vez que a disponibilização ou a falta dos bens 

permanentes podem interferir no desenvolvimento das atividades de suporte ou finalísticas da 

instituição. 

Dessa forma, a gestão patrimonial precisa ser vista como um fator estratégico para a 

organização. Portanto, o apoio da alta direção é crucial para que todas as etapas do ciclo de 

vida da gestão por processos sejam promovidas e também para solucionar questões que 

impactam no desempenho da gestão de bens móveis da instituição estudada, mas que, pelo 

caráter discricionário, extrapolam o escopo da gestão dos processos, como por exemplo, a 

falta de servidores para atuação na área de patrimônio; o acúmulo das atividades de 

almoxarifado e patrimônio; a falta de espaço para o desenvolvimento das atividades assim 

como o investimento em ferramentas que auxiliem na execução das tarefas. 

Outra questão que merece atenção dos gestores é em relação à adoção de um sistema 

informatizado para auxiliar nos trâmites da gestão patrimonial. Uma vez que a instituição não 

possui seu acervo controlado automaticamente, o atraso na implantação do SIPAC tem 

dificultado os trabalhos dos servidores que controlam as informações sobre os bens. 

Durante o período desta pesquisa, os órgãos públicos foram surpreendidos com a 

publicação da a Portaria nº 385, de 28 de novembro de 2018 do MPOG, instituindo o Sistema 



 

125 

 

Integrado de Administração de Serviços – Siads, que será obrigatório no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e empresas públicas 

dependentes do Poder Executivo Federal. Dessa forma, até a finalização deste trabalho, ainda 

não estava definido se a organização iria abandonar o SIPAC de imediato ou seguiria com a 

implantação do mesmo até o prazo limite que os órgãos públicos têm para adoção do Siads. 

Concomitante ao gerenciamento dos processos, as organizações devem entender a 

comunicação como fator estratégico para que as mensagens enviadas fluam de forma natural e 

sem distorções. Através de uma comunicação estratégica e planejada é possível alcançar certo 

grau de envolvimento do público interno e um envolvimento sinérgico de todas as áreas da 

organização. 

Da mesma maneira, é importante o desenvolvimento de um plano para capacitação de 

todos os envolvidos na gestão patrimonial uma vez que o engajamento do indivíduo e sua 

participação, produtividade e comprometimento está relacionado com o tipo e qualidade de 

informações que recebe da organização. 

Ademais, aconselha-se que as atividades de Almoxarifado e Patrimônio sejam 

desenvolvidas separadamente, com equipes distintas, uma vez que ambos os setores têm um 

volume de tarefas considerável, e que pode impactar no desempenho do processo estudado. 

Seria interessante a reclassificação de materiais de consumo que foram cadastrados 

equivocadamente como materiais permanentes e assim enxugar a relação de bens a serem 

controlados. Atualmente gasta-se tempo e esforço para controlar tanto itens de elevado valor 

de aquisição, como equipamentos específicos para laboratórios, quanto itens de valor irrisório, 

como por exemplo, chave de fenda. 

Por fim, como o processo que norteia a execução dos trabalhos patrimoniais nas 

organizações é dinâmico, ressalta-se a necessidade de implementação de revisões periódicas 

dos procedimentos adotados, de forma a garantir a qualidade dos serviços institucionais. 

 

5.1 Limitações da pesquisa  

 

A elaboração de um novo modelo de gestão patrimonial, propósito desta pesquisa, 

esbarrou em algumas questões limitadoras. A primeira delas é a dificuldade de encontrar mais 

estudos sobre o tema, sendo esse um consenso entre os trabalhos acadêmicos lidos. 

Outro ponto refere-se à subordinação da gestão patrimonial às exigências legais. 

Principalmente quando relacionados aos bens públicos. Gestores públicos e servidores devem 
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seguir à risca o que é estipulado em lei para não serem responsabilizados. Esse rigor nos 

procedimentos fortalece a estrutura funcional vertical e a burocratização dos procedimentos. 

A dificuldade é, portanto, achar o ponto ideal para mudança desse paradigma sem ser ilegal. 

 Por outro lado, a falta de legislação pertinente também é um entrave tendo em vista 

que não orienta o que é permitido, como no caso de desfazimento de bens. A falta de uma 

instrução normativa para complementar a Lei 9.373 de 11 de maio de 2018, enseja algumas 

dúvidas em relação a este procedimento. 

Além disso, a gestão patrimonial trata de todo o ciclo de vida do bem permanente e 

das atividades desenvolvidas para a otimização do uso e controle dos bens, considera-se como 

fator limitante da pesquisa amplitude do processo, englobando muitas ações diferentes e que 

demandam conhecimentos específicos tanto de legislação quanto de procedimentos. 

 

5.2 Sugestões de estudos futuros  

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram anotadas algumas sugestões para o 

desenvolvimento de estudos futuros que serão apresentadas a seguir: 

 Explorar mais as questões sobre desfazimento de bens em relação à legislação aplicada 

aos órgãos públicos; 

 Estudo com foco na classificação contábil dos materiais visando clarear as dúvidas sobre o 

que deve ser cadastrado como material de consumo e o que deve ser inserido no acervo 

permanente; 

 Verificar os resultados do processo de gestão patrimonial após a implantação do novo 

modelo para verificar a ocorrência de falhas ou oportunidades de melhoria; 

 Promover um estudo aprofundado sobre o Sistema Integrado de Administração de 

Serviços – Siads tendo em vista a obrigatoriedade da sua utilização para o controle efetivo 

dos estoques de materiais, bens patrimoniais e serviços de transporte no âmbito da 

Administração Pública Federal; 

 Investigar outros indicadores de desempenho para ser aplicados à gestão patrimonial. 
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7. APÊNDICES 

Apêndice A: Questionário sobre gestão patrimonial 

 Esse questionário visa avaliar o seu conhecimento sobre o processo de gestão 

patrimonial na sua instituição.  

1. Gênero:        (    ) Masculino 

                                (    ) Feminino 

2.  Nível de escolaridade:  

(  ) Ensino fundamental incompleto 

     (  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto  

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 

(  ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 

 

3. Faixa etária                       (  ) 20 a 30 anos 

 (  ) 31 a  40 anos 

 (  ) 41 a 50 anos 

                                                (  ) 51  a 60 anos 

                                                (  ) 61 anos ou mais 

 

4.  Quantos anos de serviço público federal possui:  

                                                (  ) até 1 ano 

 (  ) entre 1 e 2 anos 

 (  ) entre 2 e 3 anos 

                                                (  ) entre 3 e 4 anos 

                                                (  ) entre 4 e 5 anos 

 (  ) acima de 5 anos 

 (   ) acima de 10 anos 

 

5. Cargo: 

 (   ) Professor  Efetivo  (      ) Professor Substituto   (   ) Técnico-Administrativo 

 

6. Você tem conhecimento das leis, normas e demais regulamentos que norteiam a gestão dos 

bens permanentes em sua instituição? 

(   ) Tenho conhecimento   (   ) Conheço parcialmente  (  ) Desconheço                 

 

7. Você sabe onde procurar informações sobre movimentações de bens móveis? 

(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei                     

 

8. Se sabe, onde procura? (Você pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Internet 
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(   ) Site institucional 

(   ) Boletins informativos 

(   ) Contato com a área responsável 

(   ) Outros  

 

9. Caso tenha marcado a opção “Outros”, especifique. 

________________________________________________________________ 

 

10. O conteúdo disponibilizado no site institucional/boletins informativos são suficientes para 

sanar dúvidas sobre o processo de gestão patrimonial? 

(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei                     

 11. Por que? 

 ________________________________________________________________ 

 

12. Você é detentor de alguma carga patrimonial? (É responsável por algum bem 

permanente?) 

(   ) Sim, de 1 a 20 itens 

(   ) Sim, de 21 a 40 itens 

(   ) Sim, de 41 a 60 itens 

(   ) Sim, de 60 ou mais itens 

(   ) Não sabe informar  

 

13. Você sabe qual o trâmite para solicitar a transferência patrimonial de um bem? 

(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei         

             

14. Se sabe, como é?  

________________________________________________________________ 

 

15. Você sabe qual o trâmite para solicitar materiais permanentes disponíveis? 

(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei            

          

16. Se sabe, como é?   

________________________________________________________________ 

 

17. Você sabe qual o trâmite para solicitar o recolhimento daqueles bens que não estão sendo 

usados no seu setor de lotação? 

(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei       

               

18.Se sabe, como é?  

________________________________________________________________ 

 

19. Quando um bem apresentar defeito, você sabe qual o trâmite a ser desencadeado? 

(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei                     

 

20. Se sabe, como é? 

 ________________________________________________________________ 

 

21. Você sabe qual o procedimento a ser desencadeado em caso de 

extravio/furto/desaparecimento de bens que estejam sob sua responsabilidade? 
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(  ) Sei totalmente           (   ) Sei parcialmente   (  ) Não  sei                     

 

22. Se sabe, como é?  

________________________________________________________________ 

 

23. Quais meios você utiliza para fazer os trâmites de gestão patrimonial? (Você pode marcar 

quantas opções desejar) 

(    ) Telefone 

(    ) E-mail  

(    ) Reuniões 

(    ) Outro  

 

24. Se você marcou a opção “Outro”, especifique. 

________________________________________________________________ 

 

25. Quais meios você gostaria de utilizar para fazer os trâmites de gestão patrimonial? 

 (    ) Sistema  informatizado de gestão patrimonial 

(    ) Telefone 

(    ) E-mail  

(    ) Outro 

 

26. As demandas de movimentação de bens permanentes são prestadas com rapidez? 

(   ) Concordo totalmente    (   ) Concordo parcialmente    (   ) Discordo    

  

27. Por que?  

________________________________________________________________ 

 

28. Você encontra alguma barreira para se comunicar com o setor de patrimônio?  

(     ) Sempre           (   ) Ás vezes                  (   ) Nunca 

 

29. Relate um problema que já teve   

________________________________________________________________ 

 

30. Você conhece a equipe de gestão patrimonial?  

(  ) Totalmente  (  )Parcialmente              (    ) Não conheço                       

 

31. Na sua visão, a infraestrutura (espaço, número de servidores, equipamentos) do setor de 

patrimônio é adequada? 

(  ) Concordo totalmente      (   ) Concordo parcialmente          (   ) Discordo                        

 

32. Comente: 

________________________________________________________________ 

 

33. Você tem alguma sugestão que acha válida para o setor de patrimônio?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B – Roteiro do Grupo Focal 
 

ROTEIRO – GRUPO FOCAL Tempo 

1. Introdução e atividades introdutórias: 

Explicar e descrever objetivos do projeto, como o Grupo Focal irá funcionar, estabelecer uma relação com 

os participantes, confirmar se o grupo entendeu e atividades para os membros se apresentarem. 

 

1.1 Recebimento dos 

participantes 

Desejar boas vindas, apresentar os presentes (incluindo o próprio 

moderador e eventual equipe), expor de forma geral o assunto a 

ser discutido, esclarecer o papel esperado dos participantes. 

 

 3 min. 

1.2. Apresentação da 

avaliação e acordos de 

trabalho 

Apresentação do foco da avaliação (Gestão Patrimonial no 

campus), acordos de trabalho (tempo de duração, celulares, saber 

ouvir, se colocar, gravação da entrevista, uso de sanitário, 

alimentos e bebidas disponíveis); comunicar o papel do 

pesquisador e do observador. 

 

 

 5 min. 

1.3 Apresentação dos 

participantes 

Quem sou eu? Em que setor trabalho? 

 

 

 2 min. 

2.  Questionários com perguntas curtas para discussão 

Pressupõe a introdução e aproximação do tema/assunto de estudo bem como a exploração das ideias e 

opiniões a respeito do mesmo. 

Passos: desenvolver pergunta aberta que introduza o assunto para que o grupo se conecte com o universo 

em que o objeto de estudo esteja inserido, explorar as ideias e opiniões que emergirem do grupo cuidando 

para encadear as informações e levantar as razões e associações que levam às afirmações apresentadas até 

que chegue à questão investigativa central do estudo. É importante para criar e manter um fio condutor de 

diálogo. 

2.1 Descrição do Processo Atual 
 

 

 30 min. 

2.2 Detalhamento do Processo   

 25 min. 

2.3 Análise Geral do Processo  

 25 min. 

2.4 Análise de Riscos  

25 min. 

3. Validação e fechamento 

Pressupõe a validação/espelhamento  sobre os conteúdos e ideias trazidos pelos participantes junto aos 

próprios participantes, o agradecimento pelo tempo e contribuições, o esclarecimento dos 

encaminhamentos do estudo e encerramento. 

3.1  Sintetizar as 

principais ideias trazidas e 

questões levantadas 

Moderador faz breve resumo verbal das questões apontadas pelo 

grupo.  

 

5 min. 

3.2 Validar com o grupo Checar se os apontamentos estão corretos e checar se algum outro 

insight ou questão surge, rever objetivos e  roteiro e certificar se 

algo está faltando. 

 

 5 min. 

3.3 Fechamento Registrar os agradecimentos à participação e encerrar os trabalhos 

 

 5 min. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Apêndice C: Roteiro para entrevista semiestruturada com o Chefe do Setor de 

Patrimônio da instituição de referência 

 

Data: 18/03/2019 – Horas: 9:00 – Local: Setor de Patrimônio;  

 

Identificação do entrevistado: 

Gênero: (x) Masculino ( ) Feminino Idade:____________ 

Cargos: _________________________________ 

Formação: ____________________Experiência profissional: _______________________ 

Tempo de serviço na UFSJ (anos):_____Tempo na função de agente patrimonial (anos):____ 

 

1) Como está estruturada a área de patrimônio da UFSJ e a quem ela está subordinada? 

Atua junto com o almoxarifado?   

2) Qual a quantidade aproximada de bens permanentes móveis? 

3) Qual os números de servidores/funcionários que atuam na área? Elas têm as 

habilidades necessárias?  Os servidores do setor têm acesso a cursos de capacitação na 

área? 

 Detalhar o perfil dos funcionários, idade, formação, sexo, anos de atuação no 

cargo 

4) O espaço físico e o layout da área de patrimônio atendem às necessidades do setor? 

5) Os móveis, máquinas e equipamentos são suficientes ao bom desempenho do trabalho? 

6) O setor possui um depósito para a guarda temporária dos bens a serem distribuídos, 

recolhidos, redistribuídos ou destinados à alienação?  

7) Considerando as atividades básicas da gestão patrimonial, como o setor de patrimônio 

está estruturado para o desenvolvimento das mesmas? (Atividades básicas = 

Recebimento; cadastramento e etiquetagem; distribuição; transferência e 

movimentação; manutenção e recuperação; desfazimento e baixa)  

8) Vocês seguem algum processo de referência ou manual oferecido pelo governo? 

9) As tarefas são distribuídas ou todos executam todas as atividades? 

10) Quais são os gargalos que você vê no processo? 

11) Há retrabalho?  Você pode dar exemplos? 

12)  Na sua concepção quais os problemas da administração patrimonial? 

13) São definidos indicadores de desempenho para o processo de gestão patrimonial? 

14) Como ocorre o recebimento de bens na instituição? 

15) Como ocorre a distribuição de bens novos na instituição? 
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16) Como ocorre as transferências e movimentações na instituição? 

17) Como são efetuados os trâmites para conservação e recuperação de bens na instituição? 

18) Como ocorre o inventário físico de bens permanentes na instituição? 

19) Como é o processo de desfazimento de bens na instituição? 

20) Existe manual elaborado pela área de patrimônio? Ou são expedidas instruções 

normativas internas quando da necessidade de se definir algum procedimento 

específico relacionado ao gerenciamento dos bens patrimoniais? 

21) Você considera que as informações disponibilizadas no site institucional são suficientes 

para orientar as atividades desenvolvidas no setor? 

22) Você considera que o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - 

SIPAC suficiente para o desenvolvimento das atividades de gestão patrimonial? 

23) As solicitações de serviços ou informações são feitas apenas via sistema ou existem 

outros formulários? 

24) A área de patrimônio é consultada por ocasião das aquisições dos bens para verificar a 

disponibilidade dos itens? 

25)  Como o setor organiza os documentos gerados pela gestão patrimonial? O arquivo é 

físico ou digital? 

26) Há controle de bens que ficam em poder dos servidores/funcionários, além dos termos 

de responsabilidade? 

27) Como vocês fazem para apurar o mal-uso ou desaparecimento de bens dentro da 

instituição (extravio, furto, roubo etc.) quais são as medidas legais adotadas? 

Perguntas complementares: 

1) Existe algum procedimento definido para o controle de bens não empaquetáveis devido 

a seu tamanho, forma, características físicas etc.? 

2) O emplaquetamento dos bens é feito de forma concomitante com o registro patrimonial 

dos mesmos? 

3) Existe alguma normatização do setor em relação à colocação da etiqueta com o número 

de tombamento? 

4) Como é o procedimento de recolhimento de bens devolvidos pelos usuários? Existe 

documento próprio para essa finalidade? 

5) Como é efetuado o controle referente a entrada e permanência de bens particulares 

(servidores/funcionários) dentro da instituição? 
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Apêndice D: Modelo de termos de anuência para autorização da pesquisa 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ilmo. Diretor Geral do_______________________________, campus______________.  

 

 Solicitamos autorização a V. S.ª e anuência para realização da pesquisa intitulada 

“Proposição de melhoria no processo de gestão patrimonial de um campus em uma 

autarquia federal de ensino” a ser realizada pela mestranda Andréa Cristina da Silva 

Oliveira, do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está sendo realizada sob orientação do 

Professor Doutor Marco Antonio Conejero, com o objetivo de propor um processo gerencial 

(artefato), que assessore o campus estudado na execução dos procedimentos da Gestão 

Patrimonial dos bens móveis de forma satisfatória. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e salientamos que os 

dados coletados serão utilizados somente para o fim descrito neste documento. 

 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S. ª, agradecemos a atenção, ficando 

à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 

Volta Redonda, RJ, 24 de julho de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Marco Conejero 

Orientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF 

 

 

Andréa Cristina da Silva Oliveira 

Mestranda – MPA/PPGA/UFF 

 

 

 

(  ) Concordamos com a solicitação (  ) Não concordamos com a solicitação 

________________________________ 

Diretor Geral  

Portaria 
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Apêndice E: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Proposição de melhoria no processo de gestão patrimonial de um campus em uma 

autarquia federal de ensino”. Nesta pesquisa, pretendemos melhorar o processo de gestão 

patrimonial da autarquia federal de ensino estudada, sendo que através dos objetivos 

específicos pretende-se: a) Mapear o processo atual de Gestão de Patrimonial no campus 

estudado; b) Entender as funcionalidades do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração 

e Contratos a ser implantado e as razões da não utilização do mesmo até o presente momento; 

c) Propor uma melhoria no processo de gestão patrimonial  e d) Validar o novo processo com 

os gestores da instituição. 

 O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é a busca de melhores práticas 

administrativas e otimização dos recursos patrimoniais da instituição onde será desenvolvida a 

pesquisa. As lacunas de desempenho devem ser aperfeiçoadas sempre, visando o 

aperfeiçoamento do processo. Pretende-se também enriquecer o tema de gestão patrimonial, 

principalmente com os conceitos aplicados para a esfera pública. Ademais, a melhoria da 

gestão patrimonial ensejará num controle mais acurado dos bens permanentes da instituição 

durante todo o seu ciclo de vida, permitindo ações para desfazer dos bens inservíveis; maior 

segurança para as questões de responsabilidade patrimonial e aperfeiçoamento da 

comunicação interna referente aos fluxos de patrimônio 

Para esta pesquisa adotaremos o (s) seguinte (s) procedimento (s): 1) pesquisa 

bibliográfica com o intuito de conhecer os principais autores e contribuições teóricas sobre o 

que é a gestão patrimonial; 2) documental, por meio da seleção dos principais documentos 

relacionados ao assunto da pesquisa; 3) participante, pois é desenvolvida com a interação 

entre pesquisador. Foi utilizada a técnica de pesquisa de Grupo Focal para coleta dados 

qualitativos, através da interação de um grupo sobre um tema pesquisado. Além disso, será 

efetuada entrevista com responsável da área patrimonial de uma instituição de referência para 

verificar as melhores práticas da gestão patrimonial. 

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será 

esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar e poderá retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. Sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma como é atendido (a) pelo pesquisador. Sua identidade 

será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será identificado em nenhuma 

publicação.  

A pesquisa contribuirá para a reflexão dos procedimentos adotados na gestão 

patrimonial e na elaboração de proposta do novo desenho do processo, visando melhorar as 

práticas administrativas envolvendo o ciclo de vida dos bens permanentes da instituição. Os 

resultados desta pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 

5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se 
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impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável 

e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se 

assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

__________________, ____ de ______________ de 20____. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 

CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
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Apêndice F: Roteiro De Entrevista Para Validação Do Processo Ideal – Grupo 

Focal 

 

Entrevista destinada à validação do processo ideal de Gestão Patrimonial desenvolvido na 

pesquisa. 

 

ROTEIRO – GRUPO FOCAL Tempo 

  

1. Introdução e atividades introdutórias: 

1.1 Atividades iniciais  Recebimento dos participantes e apresentação do objetivo do 

trabalho de validação dos artefatos 

 

      10 min. 

   

   

2.  Questionário com perguntas curtas para discussão 

 

PROCESSO IDEAL DE GESTÃO PATRIMONIAL                                                                   150 min 

 

2.1- Você concorda com o modelo ideal apresentado para a Gestão Patrimonial? 

2.2 - O fluxo apresentado para o modelo ideal consegue deixar claro quais são as atividades desenvolvidas 

para a gestão do bem permanente durante o seu ciclo de vida? 

2.3 - Você concorda com os demais fluxogramas desenvolvidos para cada subprocesso? 

2.4 - Você identificou mais algum gargalo que gostaria de acrescentar aos modelos? 

2.5 - A linguagem dos fluxogramas e dos quadros contendo os detalhamentos das atividades é clara, 

adequada e acessível para os participantes do processo? 

2.6 - Você concorda com os indicadores de desempeno propostos para o processo ideal? 

2.7 -Você considera que os fluxogramas e os indicadores de desempenho poderão ser utilizados como 

referência pelas outras unidades da instituição? 

2.8 - Você considera que o modelo proposto irá resolver, ou pelo menos, minimizar os problemas da 

gestão patrimonial? 

2.9 - Você gostaria de apresentar alguma oportunidade de melhoria para o problema apresentado? 

 

3. Validação e fechamento 

 

3.1 Sintetizar as principais ideias trazidas e questões levantadas e validar com o grupo 20 min. 
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Apêndice G: Detalhamentos dos subprocessos  

 

Detalhamento Do Subprocesso 1 - Recebimento De Bens 

Característica Situação atual 

Objetivo Atender aos trâmites de ingresso de bens móveis, tombamento e incorporação.  

Participantes 
Servidores da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio e os demandantes dos 

materiais 

Dono do Processo Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio 

Recursos 

Pessoas: servidores lotados na CAP e demandante do material 

Equipamentos: computador, telefone, impressora. 

Espaço físico: compartilha espaço com o setor de Almoxarifado e por isso não tem local 

específico para a guarda e movimentação de bens móveis. Sendo assim, quando há uma 

compra maior de material permanente, há necessidade de armazenar provisoriamente os 

bens em salas diversas, dificultando o controle dos mesmos. 

Automação: para atualização dos dados utilizam-se planilhas do Excel e alguns 

documentos são editados através do aplicativo Google Drive. Esses recursos de 

editoração são limitados para a complexidade de informações que são geradas na gestão 

do patrimônio e podem ocasionar falhas na informação ou retrabalho do servidor 

Sistema (s) 

Portal de compras governamentais do Governo Federal 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF – utilizado para 

consultar dados cadastrais dos fornecedores 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Protocolo – 

Disponível. 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio – 

ainda indisponível. 

Planilhas do Google Drive e Excel; Word. 

Entradas 

Atualmente o recebimento é efetuado apenas através de compra. Há vários itens para 

regularização de transferência uma vez que no início de seu funcionamento a execução 

de seu orçamento era efetuada através da Reitoria ou foi adquirido por outro campus = 

Portanto o saldo contábil está desatualizado. Há também algumas doações para serem 

incorporadas de livros, que não podem ser disponibilizados aos alunos, podendo 

prejudicar o processo de ensino.  

Saídas 
Tombamento e incorporação de do bem permanente novo 

Emissão da documentação patrimonial 

Regras de negócio 
Legislação e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública 

Portaria R nº 783 de 22 de agosto de 2016, no âmbito do IF Sudeste MG. 

Informações Gerenciais 

derivadas do processo 

Relação de bens incorporados; 

Relação dos termos de responsabilidade emitidos 

Relação de bens disponíveis ou em estoque 

Controles do processo 

(relatórios, registros, etc.) 
Não definido 
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O que é importante no 

processo (Tempo, Custo, 

Produtividade, 

Qualidade) 

Tempo: considerar: 1) tempo entre o envio da NE e a confirmação de recebimento pelo 

fornecedor (algumas NE demoram a ser enviadas e fornecedor liga cobrando a NE); 2) 

atentar para os prazos de recebimento provisório e definitivo; 3) Ter celeridade para 

notificar o fornecedor em caso de itens em desacordo; 6) Ter celeridade na notificação 

de atraso na entrega. O planejamento da aquisição de um item considera os prazos 

necessários entre o surgimento da demanda até a inclusão no acervo patrimonial. Aqui se 

percebe uma ruptura no processo quando a CAP não se dedica a sanar os problemas 

surgem nesta fase: atrasos e divergências na entrega são passíveis de processo de sanção, 

visto o prejuízo causado à administração em face da inexecução total do objeto. 

 
Qualidade: Em relação ao correto registro dos bens para não gerar inconsistências. 

Frequência 

Recebimento: a maioria das entregas acontece no primeiro semestre do ano tendo em 

vista o prazo de entrega dos fornecedores uma vez que a finalização dos processos de 

compras está concentrada no último trimestre do ano 

Indicadores de 

desempenho Não tem 

Complexidade do 

trabalho Modelo Transacional 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Detalhamento Do Subprocesso 2 - Distribuição De Bens Novos 

Característica Situação atual  

Objetivo Distribuir os bens que ingressaram no órgão através de compra ou outra modalidade 

Participantes 

Servidores da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional; demandantes dos materiais; funcionários de serviços 

gerais. 

Dono do Processo Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio 

Recursos 

Pessoas:  servidores lotados na coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; pessoas 

para transportar o objeto (varia de acordo com o volume de itens a serem entregues) 

Equipamentos: computadores, telefone, carrinho de transporte. 

Espaço físico: não tem local específico para a guarda e movimentação de bens móveis.  

Automação: planilhas do Excel e Word; Aplicativo Google Drive. 

Sistema (s) 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio – 

ainda indisponível. 

Entradas Bens recém-incorporados no acervo do órgão 

Saídas 
Distribuição ou armazenagem do bem  

Emissão da documentação patrimonial 

Regras de negócio 
Legislação e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública 

Portaria R nº 783 de 22 de agosto de 2016, no âmbito do IF Sudeste MG. 

Informações Gerenciais 

derivadas do processo 
Relação de bens incorporados; 

 
Relação dos termos de responsabilidade emitidos 

 
Relação de bens disponíveis ou em estoque 

 
Relação de itens não adquiridos para nova licitação 

Controles do processo 

(relatórios, registros, etc.) 
Não definido 

O que é importante no 

processo (Tempo, Custo, 

Produtividade, Qualidade) 

Não definido 

Qualidade: Em relação ao correto registro dos bens para não gerar inconsistências. 

Frequência Distribuição ou armazenagem do bem: está atrelada à frequência do recebimento 

Indicadores de 

desempenho Não tem 

Complexidade do trabalho 
Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca 

ponderação para o trabalho. 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Detalhamento Do Subprocesso 3 - Transferências E Movimentações 

Característica Situação atual  

Objetivo 
Atendimento das demandas de equipamentos para atender as atividades finalísticas 

do órgão assim como as de suporte.  

Participantes 

Servidores da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional; demandantes dos materiais; funcionários de serviços 

gerais. 

Dono do Processo Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio 

Recursos 

Pessoas:  servidores lotados na coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; pessoas 

para transportar o objeto (varia de acordo com o volume de itens a serem entregues) 

Equipamentos: computadores, telefone, carrinho de transporte. 

Espaço físico: não tem local específico para a guarda e movimentação de bens 

móveis.  

Automação: planilhas do Excel e Word; Aplicativo Google Drive. 

Sistema (s) 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio – 

ainda indisponível. 

Entradas 

Solicitações de movimentações de bens provenientes de: alteração de responsável; 

localização; empréstimos; saídas temporárias; manutenção do bem; entrada de bens 

particulares;  

Saídas 

Bens permanentes movimentados; 

Alterações registradas no controle; 

Emissão da documentação patrimonial 

Regras de negócio 
Legislação e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública 

Portaria R nº 783 de 22 de agosto de 2016, no âmbito do IF Sudeste MG. 

Informações Gerenciais 

derivadas do processo 
Relação de carga patrimonial (quem é responsável x qual bem);  

 
Relação dos termos de responsabilidade emitidos 

 
Relação de bens disponíveis ou em estoque 

Controles do processo 

(relatórios, registros, etc.) 
Não definido 

O que é importante no 

processo (Tempo, Custo, 

Produtividade, Qualidade) 

Tempo:  considerando o fato gerador as atualizações das informações devem ser 

resolvidas em tempo coerente e oportuno. Por exemplo, as trocas de responsabilidade 

patrimonial; furto ou extravio de um bem. No geral, o lapso de tempo entre as 

entradas e saídas devem ser curtos para que os registros das informações 

patrimoniais não fiquem desatualizados e comprometam questões de 

responsabilização.  

Frequência 
Transferências e movimentações: atendidas sob demanda e acontecem durante todo o 

ano. 

Indicadores de desempenho Não tem 

Complexidade do trabalho 
Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação 

para o trabalho. 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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 Detalhamento Do Subprocesso 4 - Inventário 

Característica  Situação atual  

Objetivo  

Levantamento dos bens móveis em uso no órgão para conferir as informações 

sobre localização; identificação da responsabilidade patrimonial; o estado de 

conservação dos bens assim como comprovar as variações patrimoniais ocorridas 

durante o exercício financeiro. 

Participantes  Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; comissão de inventário. 

Dono do Processo  Comissão de Inventário 

Recursos  

Pessoas: comissão designada pelo gestor 

Equipamentos: computadores, telefone. 

Espaço físico: não tem local específico para os trabalhos da comissão de inventário 

Automação: planilhas do Excel e Word; Aplicativo Google Drive. 

Sistema (s)  
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio 

– ainda indisponível. 

Entradas  

Inventário inicial: criação de uma unidade gestora 

Inventário anual: designação de comissão pelo gestor 

Mudança de Dirigente: para troca de responsabilidades 

Extinção ou transformação de unidade gestora; 

Saídas  

Relatório circunstanciado da situação do órgão 

Ajuste das inconsistências encontradas referente aos ados escriturais com o saldo 

físico real dos bens. 

Regras de negócio  
Legislação e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública 

Portaria R nº 783 de 22 de agosto de 2016, no âmbito do IF Sudeste MG. 

Informações Gerenciais 

derivadas do processo   

Relatório circunstanciado da situação do órgão; 

Total de bens não localizados 

Bens sem identificação/plaqueta patrimonial; 

Total de bens ociosos (que não estão sendo utilizados); 

Total de bens irrecuperáveis (sem recuperação) 

Total de bens recuperáveis; 

Relatório circunstanciado da situação do órgão 

Controles do processo 

(relatórios, registros, etc.)  
Não definido 

O que é importante no processo 

(Tempo, Custo, Produtividade, 

Qualidade).  

Não definido 

Frequência 

Inventário inicial: criação de uma unidade gestora 

Inventário anual: designação de comissão pelo gestor 

Mudança de Dirigente: para troca de responsabilidades 

Extinção ou transformação: quando ocorrer extinção ou transformação de unidade 

gestora; 

Eventual: pode ser realizado a qualquer tempo 

Indicadores de desempenho  Não tem 

Complexidade do trabalho 
Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação 

para o trabalho. 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Detalhamento Do Subprocesso 5 - Conservação E Recuperação 

Característica Situação atual 

Objetivo 
Otimização do ciclo de vida dos bens permanentes e reduzir custos com reposição de 

bens móveis do acervo 

Participantes Não definido 

Dono do Processo Não definido 

Recursos 
Pessoas: servidores lotados na coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; pessoas para 

transportar o objeto (varia de acordo com o volume de itens a serem entregues) 

 
Equipamentos: computadores, telefone, carrinho de transporte. 

 

Espaço físico: não tem local específico para avaliação técnica, manutenção e reparo de 

bens móveis.  

Sistema (s) 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio – 

ainda indisponível. 

Entradas Não definido 

Saídas Não definido 

Regras de negócio Legislação e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública 

 
Portaria R nº 783 de 22 de agosto de 2016, no âmbito do IF Sudeste MG. 

Informações Gerenciais 

derivadas do processo 
Não definido 

 
Não definido 

Controles do processo 

(relatórios, registros, 

etc.) 

Não definido 

O que é importante no 

processo (Tempo, Custo, 

Produtividade, 

Qualidade) 

Não definido 

Frequência Não definido 

Indicadores de 

desempenho 
Não definido 

Complexidade do 

trabalho 

Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação para o 

trabalho 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Detalhamento Do Subprocesso 6 - Desfazimento De Bens 

Característica  Situação atual  

Objetivo 
Promover ações para retirada dos bens permanentes classificados como inservíveis 

do acervo patrimonial. 

Participantes Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio; comissão de desfazimento de bens. 

Dono do Processo Não definido 

Recursos 

Pessoas: servidores designados para participação da comissão de desfazimento de 

bens; servidores lotados na coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

Equipamentos: computadores, telefone. 

Espaço físico: não tem local específico para a guarda e movimentação de bens 

destinados ao desfazimento  

Automação: planilhas do Excel e Word; Aplicativo Google Drive. 

Sistema (s) 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Módulo Patrimônio 

– ainda indisponível. 

Entradas Designação da comissão de desfazimento 

Saídas Não definido 

Regras de negócio 

Legislação e normas aplicadas à gestão patrimonial na esfera pública 

Legislação e normas aplicadas à gestão ambiental 

Portaria R nº 783 de 22 de agosto de 2016, no âmbito do IF Sudeste MG. 

Informações Gerenciais 

derivadas do processo 

Relatório de desfazimento por cada modalidade (Transferência; cessão; Alienação 

e inutilização e abandono). 

Controles do processo 

(relatórios, registros, etc.) 
Não definido 

O que é importante no 

processo (Tempo, Custo, 

Produtividade, Qualidade) 

Não definido 

Frequência Não definido 

Indicadores de desempenho Não definido 

Complexidade do trabalho 
Transação - Trabalho de rotina; dependente de regras formais; pouca ponderação 

para o trabalho. 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Apêndice H: Análise geral dos subprocessos  

 

Análise Geral Do Subprocesso 1: Recebimento De Bens 

Ponto de Análise Resposta Justificativa/Comentários 

Processo gera valor para a 

empresa? 
Sim 

Sim, quando os trâmites ocorrem dentro das metas estabelecidas, os bens 

que entram na instituição poderão contribuir para que a organização possa 

desenvolver seu objetivo finalístico. 

Há interações desnecessárias 

com o cliente? 
Sim 

Quando no planejamento da aquisição não fica claro quem serão os 

envolvidos para dar o recebimento qualitativo do bem, perde-se tempo em 

descobrir quem será o responsável por esta atividade, sendo que nessa 

etapa é crucial atender ao prazo editalício estipulado. 

Os handoffs geram gargalos? 

(quando o processo muda de 

mãos) 

Sim 

A nota de empenho referente à aquisição de bens permanentes é emitida 

no setor de Execução Orçamentária e, quando há atraso ou esquecimento 

do envio deste documento para a Coordenação de Almoxarifado e 

Patrimônio pode implicar num acúmulo de tarefas para o setor assim 

como o atraso da entrega dos materiais. 

Quando há aquisição de itens específicos, o setor de Execução 

Orçamentária envia a nota de empenho para o demandante para que este 

possa enviar o documento para o fornecedor e tratar diretamente com este 

algumas questões sobre a aquisição. Porem o setor de Almoxarifado deve 

tomar conhecimento dessas informações uma vez que o recebimento 

provisório dos materiais obrigatoriamente estará sob sua responsabilidade 

e que possa programar o acondicionamento temporário dos mesmos. 

Quando isso não fica bem sincronizado, há interferências em outros 

subprocessos da gestão patrimonial, pois o setor precisa interromper 

outras atividades para resolver questões relativas à entrega não 

programada. Ex.: Mobiliário específico em que o demandante escolhe a 

cor ou aquele que depende de algum ajuste nas dependências do prédio 

para sua instalação. 

O Recebimento definitivo deve ser efetuado pelo setor demandante que é 

o responsável por relatar as divergências no produto entregue para que o 

setor de Almoxarifado notifique o fornecedor dentro do prazo 

estabelecido para isso. E enquanto houver pendências em relação ao 

objeto, o Almoxarifado fica intermediando os contatos entre demandante 

e empresa. Esse processo pode ser moroso e por vezes o setor fica 

responsável por vários itens que não podem ser incorporados ao acervo, 

ocupando espaços do setor. Além disso, o correto seria o demandante 

solicitar ao setor de Licitação a abertura de processo de sanção para punir 

a empresa por inexecução total do objeto, e, dependendo da gravidade, 

desabilitar o fornecedor de participar de outras licitações durante certo 

período. A falta desse procedimento ou a morosidade em executá-lo 

permite que essas empresas continuem com práticas que geram prejuízo 

ao erário, uma vez que geralmente não é possível recuperar o recurso 

orçamentário utilizado para a aquisição do bem. 

As regras de negócio ou a 

falta delas geram gargalos? 
Sim 

A falta de orientação sobre os trâmites iniciais do processo do 

recebimento (envio da nota de empenho ao fornecedor e 

acompanhamento do prazo de entrega) pode gerar atraso na entrega dos 

materiais e gerar impacto negativo nas atividades finalística, como a falta 

de um equipamento para os laboratórios acadêmicos. Por outro lado, a 

legislação aplicada ao patrimônio burocratiza alguns procedimentos 

tornando-os lentos, como por exemplo, os prazos editalícios. 
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Há outras fontes de gargalos? Sim 

Tendo em vista que a maioria dos bens é adquirida perto do prazo limite 

para emissão de empenhos do exercício, há um grande volume de entrega 

para o Almoxarifado no início do ano subsequente, tanto para itens de 

consumo como para bens permanentes. Considerando que nesse período 

não há aumento da mão de obra no setor, são dados encaminhamentos 

primeiramente nos itens de consumo uma vez que os itens permanentes 

exigem outros procedimentos que demandam mais tempo e atenção dos 

servidores, como por exemplo, o registro de cada item na planilha; 

fixação de plaquetas em cada unidade e emissão de termos de 

responsabilidade, para posterior distribuição dos mesmos. A falta de 

tombamento e o atraso na confecção dos documentos referentes á carga 

patrimonial impossibilitam a distribuição dos bens e todos ficam sob a 

guarda da coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, estocados 

geralmente em locais improvisados. 

Há retralhado? Sim 

Considerando que os cadastros são feitos sem ajuda de um sistema 

informatizado, a mesma informação é  lançada várias vezes em planilhas 

diferentes para possibilitar a emissão dos documentos relativos à gestão 

patrimonial. 

É possível aumentar o nível 

de automatização do 

processo? 

Sim 

A liberação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – Módulo Patrimônio possibilitaria um tratamento mais 

eficiente das informações. 

A quantidade de informações 

disponível é suficiente para 

executar o processo? 

Sim 

Porém é necessário capacitação e treinamento dos envolvidos 

principalmente em relação à legislação aplicada à gestão de bens móveis 

no âmbito da administração pública federal 

As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo têm as habilidades 

necessárias? 

Não 
As pessoas envolvidas nas atividades de gestão patrimonial necessitam 

conhecer os trâmites e seu papel na gestão patrimonial 

O desempenho do processo 

está adequado diante do que 

a empresa espera? 

Não 

Apesar de ter melhorado algumas questões em relação aos anos anteriores 

a esta pesquisa, é fato que existem atividades que necessitam melhorar o 

desempenho em relação ao controle de envio das notas de empenho aos 

fornecedores; acompanhamento dos prazos de entrega; notificação de 

fornecedores que atrasam ou entregam itens diferentes ao registrado no 

pregão; morosidade no tombamento e acautelamento dos bens. 

Os indicadores de 

desempenho utilizados estão 

adequados ao que é 

importante no processo? 

Não 
Não existem indicadores de desempenho definidos para esta etapa do 

processo. 

O controle existente sobre o 

processo é suficiente? 
Não 

Como dito anteriormente o controle das atividades precisa ser mais 

efetivo e sistemático. 

Comentários adicionais - - 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Análise Geral Do Subprocesso 2: Distribuição De Bens Novos 

Ponto de Análise Resposta Justificativa/Comentários 

Processo gera valor para a 

empresa? 
Sim 

A distribuição dos bens permanentes adquiridos irá contribuir para o 

desenvolvimento tanto das atividades meio como para o atingimento 

dos objetivos finalísticos da instituição. 

Há interações desnecessárias 

com o cliente? 
Sim 

Considerando que muitos servidores não conhecem os 

procedimentos para aquisição ou movimentação de bens 

permanentes, muitas solicitações são encaminhadas para a 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio que não tem poder de 

decisão, uma vez que isto fica sob a responsabilidade da Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional. 

Os handoffs geram gargalos? 

(quando o processo muda de 

mãos) 

Sim 

Quando a relação de distribuição de bens não é repassada ao setor de 

Patrimônio para dar os encaminhamentos necessários à distribuição 

gerando um acúmulo de atividades pendentes. 

As regras de negócio ou a falta 

delas geram gargalos? 
Sim 

A legislação aplicada ao patrimônio burocratiza alguns 

procedimentos tornando-os lentos, gerando uma quantidade de 

materiais permanentes aguardando tombamento e acautelamento 

para posterior distribuição dos mesmos. 

Há outras fontes de gargalos? Sim 
O atraso na entrega do item; o item entregue em desconformidade 

atrasa o recebimento definitivo do bem; o item não entregue. 

Há retralhado? Sim 
Quando, no momento da distribuição de bens é alterado o nome do 

responsável ou dos itens, sendo necessário atualizar os documentos. 

É possível aumentar o nível de 

automatização do processo? 
Sim 

A liberação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – Módulo Patrimônio possibilitaria um tratamento mais 

eficiente das informações. 

A quantidade de informações 

disponível é suficiente para 

executar o processo? 

Não 

Algumas vezes a atribuição da carga patrimonial recai sobre a 

função, mas o setor de Patrimônio não tem a relação atualizada das 

designações dos cargos e considerando que alguns deles têm 

rotatividade, é necessário buscar informação de quem é responsável 

na data da emissão do documento. Ex.: o responsável pelos 

Laboratórios de Línguas é o Chefe do Núcleo de Educação. Houve a 

troca no meio do semestre. Quando o setor foi entregar e coletar a 

assinatura do titular, foi informado que o documento estava 

desatualizado. 

As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo têm as habilidades 

necessárias? 

Não 
As pessoas envolvidas nas atividades de gestão patrimonial 

necessitam conhecer os trâmites e seu papel na gestão patrimonial. 

O desempenho do processo está 

adequado diante do que a 

empresa espera? 

Não 
Não, é necessário melhorar o desempenho para dar mais celeridade 

ao processo. 

Os indicadores de desempenho 

utilizados estão adequados ao 

que é importante no processo? 

- 
Não existem indicadores de desempenho definidos para esta etapa 

do processo. 

O controle existente sobre o 

processo é suficiente? 
Não 

Como dito anteriormente o controle das atividades precisa ser mais 

efetivo e sistemático. 

Comentários adicionais - 
 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Análise Geral Do Subprocesso 3: Transferências E Movimentações 

Ponto de Análise Resposta Justificativa/Comentários 

Processo gera valor para a 

empresa? 
Sim 

As transferências e movimentações visam adequar as demandas de bens e 

equipamentos da instituição assim como atualização dos responsáveis pelos 

mesmos de forma que os recursos patrimoniais estejam disponíveis para o 

desenvolvimento tanto das atividades meio como para o atingimento dos 

objetivos finalísticos da instituição. 

Há interações 

desnecessárias com o 

cliente? 

Sim 

Muitas vezes os detentores de carga patrimonial solicitam diretamente aos 

funcionários de serviços gerais que façam as movimentações de bens sem 

comunicar o setor de patrimônio para que possa ser providenciada a 

atualização de informações e emissão dos documentos de responsabilidade. 

Os handoffs geram 

gargalos? (quando o 

processo muda de mãos) 

Sim 

Há situações que acontecem no dia a dia da instituição que dependem que 

sejam comunicadas ao setor de patrimônio como a saída e entrada de bens, 

pois o mesmo não tem condições de monitorar esse fluxo. 

Outra situação é em relação às alterações referentes a desvinculação do 

cargo, função ou emprego pois fica a cargo da Diretoria e/ou Coordenação 

de Gestão de Pessoas de cada unidade a responsabilidade de comunicar ao 

setor Patrimônio sobre as alterações ocorridas e portanto gera um grande 

volume de informações desatualizadas sobre o acervo. 

Além disso, não existe a prática de solicitar ao setor de patrimônio o nada 

consta referente a pendências dos servidores com o setor. 

Os detentores pela carga patrimonial não devolvem os termos de 

responsabilidade ou de transferência devidamente assinados, conforme 

preconiza a legislação (2 dias). 

As regras de negócio ou a 

falta delas geram 

gargalos? 

Sim 

Geralmente o que ocasiona gargalos é o desconhecimento da legislação e 

normas aplicadas à transferência e movimentação de bens patrimoniais, 

pois podem gerar um grande volume de informações desatualizadas sobre o 

acervo. 

Há outras fontes de 

gargalos? 
Sim 

Quando é solicitada ao setor a movimentação de muitos itens de locais 

diferentes para responsáveis diversos, sem que haja tempo para a 

organização  das movimentações de forma a ser possível a emissão dos 

documentos em tempo hábil uma vez que não sistema informatizado e as 

informações precisam ser atualizadas em várias planilhas. Ex.: 

movimentação de mobiliário entre laboratórios diversos, envolvendo 

retirada de itens do anfiteatro e outros setores. 

A falta de pessoal na coordenação de Almoxarifado impacta no 

desenvolvimento das atividades uma vez que os servidores não dedicam 

seus esforços apenas em uma área de atuação, sendo que as questões 

relativas aos materiais de consumo são priorizadas em detrimento ás do 

patrimônio. 

Há retralhado? Sim 

Quando, no momento da transferência ou movimentação de bens o nome do 

responsável não corresponde à designação atual do cargo/função ou  é 

alterado quem vai ser responsável ou  a localização dos itens, sendo 

necessário a atualização e emissão de documentos. 

É possível aumentar o 

nível de automatização do 

processo? 

Sim 

A liberação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – Módulo Patrimônio possibilitaria um tratamento mais eficiente 

das informações. 

A quantidade de 

informações disponível é 

suficiente para executar o 

processo? 

Não 

Algumas vezes a atribuição da carga patrimonial recai sobre a função, mas 

o setor de Patrimônio não tem a relação atualizada das designações dos 

cargos e considerando que alguns deles tem rotatividade, é necessário 

buscar informação de quem é o chefe do referido núcleo na data da emissão 

do documento. 
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As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo têm as 

habilidades necessárias? 

Não 
As pessoas envolvidas nas atividades de gestão patrimonial necessitam 

conhecer os trâmites e seu papel na gestão patrimonial 

O desempenho do 

processo está adequado 

diante do que a empresa 

espera? 

Não 
Não, é necessário melhorar o desempenho para dar mais celeridade ao 

processo e acurácia das informações. 

Os indicadores de 

desempenho utilizados 

estão adequados ao que é 

importante no processo? 

- 
Não existem indicadores de desempenho definidos para esta etapa do 

processo. 

O controle existente sobre 

o processo é suficiente? 
Não 

Como dito anteriormente o controle das atividades precisa ser mais efetivo 

e sistemático. 

Comentários adicionais - 
 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Análise Geral Do Subprocesso 4: Inventário 

Ponto de Análise Resposta Justificativa/Comentários 

Processo gera valor para a 

empresa? 
Sim 

A execução do inventário, independente da modalidade escolhida, produz 

relatórios que proporcionam aos gestores. 

Há interações 

desnecessárias com o 

cliente? 

- Não foi possível obter essa informação 

Os handoffs geram 

gargalos? (quando o 

processo muda de mãos) 

Sim 

Considerando que as atividades são desenvolvidas por comissão específica, 

não há uma orquestração das atividades para cumprimento de todas as 

atribuições relacionadas ao inventário, como por exemplo, é efetuada a 

contagem física, mas não são efetuados os ajustes referentes às 

inconsistências de dados ou localização, e por isso as informações 

continuam desatualizadas. 

Além disso, a comissão não indica quais são os itens ociosos (que não estão 

sendo utilizados e passíveis de aproveitamento em outro setor) nem elabora 

relação de bens que necessitam de avaliação em relação à manutenção ou 

desfazimento. Dessa forma o setor de Patrimônio necessita gerenciar a 

guarda de um grande volume de bens inservíveis. 

A falta de gestão dos itens ociosos pode impactar nos gastos orçamentários 

uma os itens ociosos ou não aproveitados num setor afeta o atendimento 

das demandas do órgão, uma vez que os mesmos poderiam ser alocados a 

outros setores que necessitam dos bens e não seria necessário efetuar gastos 

com novas aquisições. 

As regras de negócio ou a 

falta delas geram 

gargalos? 

Sim 

Considerando que o obrigatoriamente o inventário deve ser efetuado por 

comissão específica, o setor de patrimônio fica dependente da atuação dos 

membros designados para o trabalho. Há uma dificuldade para a designação 

de servidores e muitas vezes os membros que deveriam desempenhar os 

trabalhos solicitam para ser liberados dessa designação, atrasando o 

andamento das atividades seja pela falta de um integrante ou pela 

dificuldade de repor a comissão. 

Há outras fontes de 

gargalos? 
Sim 

O setor de Patrimônio não tem lista atualizada de vários ambientes que 

deverão ser inventariados, e, dependendo do volume de itens, a contagem é 

demorada devido a necessidade de anotação manual. Isso pode gerar 

também inconsistência na informação e posterior identificação dos dados 

referentes à aquisição, caso a descrição do bem não seja efetuada de forma 

clara. Como por exemplo, se uma cadeira está sem plaqueta de 

identificação e a comissão faça uma identificação muito genérica, não é 

possível relacionar o item à sua Nota fiscal e outros dados complementares, 

porque na planilha existem vários tipos, a saber: cadeira com  braço; 

cadeira sem braço; cadeira fixa; cadeira giratória; cadeira de plástico; 

cadeira de diálogo, etc. 

A comissão não consegue efetuar a contagem física porque não consegue 

agendar com os detentores da carga, atrasando o cronograma de execução 

do inventário. 

Há retralhado? Sim 

Devido a falta de padronização referente ao cadastro de bens e a falta de 

conhecimento da comissão em relação aos bens inventariados, muitas vezes 

é necessário voltar e conferir os itens novamente para tirar dúvidas em 

relação à sua descrição ou número de tombamento anotado errado. 

É possível aumentar o 

nível de automatização do 

processo? 

Sim 

Liberação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

– Módulo Patrimônio possibilita a emissão de vários relatórios; 

Implantação de um leitor de código de barras para leitura das placas de 

identificação 



 

160 

 

A quantidade de 

informações disponível é 

suficiente para executar o 

processo? 

Não 
A comissão tem dificuldade de identificar quem são os responsáveis pelos 

ambientes administrativos e acadêmicos. 

As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo têm as 

habilidades necessárias? 

Não 

As pessoas designadas para as atividades de inventário geralmente 

desempenham suas atividades em outras diretorias sistêmicas além do fato 

de desconhecerem a legislação específica sobre inventário. 

O desempenho do 

processo está adequado 

diante do que a empresa 

espera? 

Não 
Não, é necessário melhorar o desempenho para o cumprimento das questões 

legais referentes à realização do inventário. 

Os indicadores de 

desempenho utilizados 

estão adequados ao que é 

importante no processo? 

- 
Não existem indicadores de desempenho definidos para esta etapa do 

processo. 

O controle existente sobre 

o processo é suficiente? 
Não 

Como dito anteriormente o controle das atividades do inventário necessita 

ser mais efetivo e sistemático. 

Comentários adicionais - 
 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Análise Geral Do Subprocesso 5: Conservação e Recuperação 

Ponto de Análise Resposta Justificativa/Comentários 

Processo gera valor para a 

empresa? 
Sim 

O gerenciamento da manutenção e recuperação dos bens permanentes 

possibilita um melhor aproveitamento dos bens na execução das 

atividades administrativas e acadêmicas uma vez que aumenta a vida 

útil dos mesmos. 

Há interações desnecessárias 

com o cliente? 
- 

Atualmente essa etapa do processo de gestão patrimonial não é 

executada e por isso não foi detectado se há interações desnecessárias 

com os clientes. 

Os handoffs geram gargalos? 

(quando o processo muda de 

mãos) 

Sim 

Os responsáveis pelos bens não demandam ações de manutenção 

e/ou recuperação dos bens que estão sob sua guarda e por isso o setor 

de patrimônio não desenvolve nenhuma ação nesse sentido. 

A comissão de inventário não produziu relatório indicando quais são 

os bens que estão fora da responsabilidade da Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio que necessitam de manutenção e ou 

recuperação. 

As regras de negócio ou a 

falta delas geram gargalos? 
Sim 

A falta de procedimentos internos para questões de manutenção e 

reparo dos bens permanentes implica no acúmulo de itens estragados 

ou com defeitos que poderiam ser consertados e aproveitados em 

outros setores. Com o passar do tempo esses itens ficam 

ultrapassados ou obsoletos e consequentemente, a manutenção será 

considerada antieconômica ou irrecuperável. 

Há outras fontes de gargalos? Sim 

O mau uso dos materiais permanentes pode estragar tanto móveis 

quanto equipamento. Associado a isto, a falta de punição do servidor 

que ensejou o fato podem ser consideradas outras formas de gargalos, 

porque a instituição será privada de ter um bem permanente à 

disposição para execução de suas atividades. 

Há retralhado? Sim 

Atualmente essa etapa do processo de gestão patrimonial não é 

executada e por isso não foi possível indicar se há retrabalho nesta 

etapa. 

É possível aumentar o nível 

de automatização do 

processo? 

Sim 

Liberação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – Módulo Patrimônio possibilita a emissão de vários 

relatórios. 

A quantidade de informações 

disponível é suficiente para 

executar o processo? 

- 

Atualmente essa etapa do processo de gestão patrimonial não é 

executada e por isso não foi possível indicar se as informações são 

suficientes para executar o processo. 

As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo tem as habilidades 

necessárias? 

- 
Atualmente essa etapa do processo de gestão patrimonial não é 

executada e por isso não foi possível verificar essa informação. 

O desempenho do processo 

está adequado diante do que a 

empresa espera? 

Não 

Considerando que existem vários itens estragados sob a guarda da 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio sem receber nenhum 

tratamento de recuperação e atualmente não é possível precisar 

quantos itens espalhados na instituição que precisam de algum reparo 

ou ajuste, o desempenho desse subprocesso tende a ser ruim pois 

impacta no aproveitamento dos recursos patrimoniais. 

Os indicadores de 

desempenho utilizados estão 

adequados ao que é 

importante no processo? 

- 
Não existem indicadores de desempenho definidos para esta etapa do 

processo. 

O controle existente sobre o 

processo é suficiente? 
Não Não há nenhum controle referente a esse subprocesso. 

Comentários adicionais - - 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Análise Geral Do Subprocesso 6 – Desfazimento De Bens 

Ponto de Análise Resposta Justificativa/Comentários 

Processo gera valor para a 

empresa? 
Sim 

A correta destinação dos bens inservíveis possibilita que a instituição 

possa contribuir com outros órgãos públicos ou entidades através da 

transferência, cessão ou alienação dos bens, assim como o cumprimento 

do seu papel social referente à destinação ambientalmente adequada dos 

itens que não podem ser aproveitados por nenhuma modalidade de 

desfazimento. 

Há interações desnecessárias 

com o cliente? 
- 

Atualmente essa etapa do processo de gestão patrimonial não é 

executada e por isso não foi detectado se há interações desnecessárias 

com os clientes. 

Os handoffs geram gargalos? 

(quando o processo muda de 

mãos) 

Sim 

Os responsáveis pelos bens não demandam o recolhimento dos bens 

que estão sob sua guarda com as devidas justificativas sobre a 

necessidade de desfazimento do bem e por isso o setor de Patrimônio 

não desenvolve nenhuma ação nesse sentido. 

A comissão de inventário não produziu relatório indicando quais são os 

bens que estão fora da responsabilidade da Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio que  devem ser encaminhados para 

desfazimento. 

As regras de negócio ou a 

falta delas geram gargalos? 
Sim 

A avaliação dos bens deve ser efetuada por comissão especialmente 

designada para este fim, que deverá instruir o processo de desfazimento 

com a escolha da modalidade. Além disso, o desfazimento está atrelado 

às questões legais de gestão patrimonial e gestão ambiental. 

Há outras fontes de gargalos? - 
Não é possível indicar a existência de outras fontes de gargalos uma vez 

que esse subprocesso não é executado. 

Há retralhado? - Idem. 

É possível aumentar o nível de 

automatização do processo? 
Sim 

Liberação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – Módulo Patrimônio possibilita a emissão de vários 

relatórios. 

A quantidade de informações 

disponível é suficiente para 

executar o processo? 

Não 

Falta informações sobre quantos itens podem passar por esse 

procedimento, pois isso pode impactar na classificação dos itens 

inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável) e, 

consequentemente na formação de lotes para escolha das modalidades 

aplicadas a cada tipo encontrado. 

As pessoas alocadas para 

executar as atividades do 

processo tem as habilidades 

necessárias? 

- 

As pessoas envolvidas nas atividades desfazimento de bens necessitam 

conhecer os trâmites sobre desfazimento e serem alocadas de acordo 

com a responsabilidade de cada tarefa. Considerando que essa etapa do 

processo de gestão patrimonial ainda não foi desencadeada, não foi 

possível verificar essa informação. 

O desempenho do processo 

está adequado diante do que a 

empresa espera? 

Não 
É necessário programar ações para o desfazimento de bens inservíveis 

da instituição. 

Os indicadores de 

desempenho utilizados estão 

adequados ao que é 

importante no processo? 

- 
Não existem indicadores de desempenho definidos para esta etapa do 

processo. 

O controle existente sobre o 

processo é suficiente? 
Não 

Como dito anteriormente os tipos controle dessa etapa precisa ser 

desenvolvido. 

Comentários adicionais - - 

Fonte: Elaborada pela autora com base na planilha desenvolvida pela Stracta Consultoria (2018) 
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Apêndice I: Minuta do Manual de Gestão de Bens Móveis 

 

 

Minuta:  

 Manual de Gestão de Bens Móveis  

(Versão 2019) 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Manual de Gestão Patrimonial tem a intenção de definir e normatizar os 

procedimentos da gestão de bens móveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - campus São João del Rei. 

Além dos principais conceitos da gestão patrimonial, este manual aborda os fluxos do 

processo, detalhando cada subprocesso e situações específicas. Além disso, são apresentadas 

nos anexos, modelos de documentos ou instrumentos de controle que podem auxiliar na 

gestão do acervo de bens permanentes da instituição. 

Os bens móveis tratados neste manual atendem aos critérios de classificação contábil 

referente à classificação de “bem móvel permanente” editado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, constante na Portaria STN nº 448 de 13 de setembro de 2002. 

 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

A gestão patrimonial visa o planejamento, controle, acompanhamento e manutenção dos 

bens permanentes, com a finalidade de maximizar a utilização dos recursos patrimoniais da 

instituição no desenvolvimento de suas atividades meio e fim. Para tanto, deverá dimensionar 

os recursos disponíveis existentes, as atividades e definir quem são os responsáveis pela 

execução de cada etapa do processo. Basicamente compreende as atividades de recebimento; 

cadastramento; tombamento; distribuição; recolhimento, logística e movimentação dos bens, 

inventários, preservação, alienação, baixa, indicação de responsáveis, emissão de termos, 

controle e gerenciamento. 

O ingresso do bem permanente no órgão poderá ser através compra, doação, cessão, 

permuta ou produção própria e sua classificação deve atender a três questões 

concomitantemente: a) ter um ciclo de vida relativamente permanente; b) ser empregado para 

produção ou prestação do serviço e c) não ser destinado à venda. Além disso, a Secretaria do 

Tesouro Nacional estipula os seguintes critérios excludentes para verificação se o bem é 

permanente ou de consumo através do Art. 2º da Portaria nº 448, de 13 de novembro de 2002, 

conforme segue: 

I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas 

condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 
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II - Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou 

deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;  

III - Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se 

deteriora ou perde sua característica normal de uso;  

IV - Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo 

ser retirado sem prejuízo das características do principal; e 

V - Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. 

(BRASIL, 2002). 

 

A classificação de bens permanentes deve ser efetuada considerando suas 

características principais: a) Bens corpóreos, materiais ou tangíveis: possuem materialidade 

ou elementos palpáveis, como por exemplo, equipamentos, móveis, imóveis; b) Bens 

incorpóreos, imateriais ou intangíveis: são aqueles de essência abstrata, que não se pode tocar, 

expresso pelas marcas, patentes, direitos autorais etc.; c) Bens móveis são aqueles que podem 

deslocados ou removidos de um lugar para outros sem acarretar danos ou alteração na sua 

composição, como por exemplo, veículos, máquinas, mobiliário, dentre outros; d) Bens 

imóveis são aqueles que não se pode deslocar ou remover de um lugar para outro e consistem 

em prédio, terrenos, jazidas, etc.; e) Bens semoventes que são os animais e plantações que 

serão transformados em produtos finais para o mercado, como por exemplo, gado, suínos, 

café etc. 

Classificação de bens permanentes 

Classificação de bens permanentes 

Classificação Característica Exemplos 

Bens corpóreos, materiais ou 

tangíveis 
Materialidade ou elementos palpáveis 

Equipamentos, móveis, 

imóveis etc. 

Bens incorpóreos, imateriais ou 

intangíveis 
Essência abstrata 

Expresso pelas marcas, 

patentes, direitos autorais 

etc. 

Bens Móveis 

Podem deslocados ou removidos de um 

lugar para outros sem acarretar danos ou 

alteração na sua composição 

 Veículos, máquinas, 

equipamentos 

Bens Imóveis 
Não se pode deslocar ou remover de um 

lugar para outro  

Prédio, terrenos, jazidas, 

etc. 

Bens semoventes  

Animais e plantações que serão 

transformados em produtos finais para o 

mercado 

Gado, suínos, café, etc. 
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Para melhor entendimento da gestão patrimonial serão apresentados os principais 

conceitos utilizados na gestão de materiais permanentes: 

Termo Descrição 

Alienação  
Consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante, venda, 

permuta ou doação 

Carga  É a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário. 

Cessão 

Consiste na movimentação de material do acervo, com transferência de posse, gratuita, com 

troca de responsabilidade, de um órgão para outro, dentro do âmbito da Administração 

Federal Direta. 

Depreciação 

Depreciação de um bem do recurso patrimonial é a perda de valor que ele tem decorrente de 

seu uso no tempo, obsolescência ou deterioração. Essa depreciação é controlada e regulada 

pela Receita Federal, mediante instruções normativas em função do bem e de seu uso diário. 

Descarga  É a transferência responsabilidade de um consignatário para outro. 

Distribuição  É o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário. 

Inservível  

Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como: 

 I - Ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado;  

II - Recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da 

recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo 

e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 

 III - Antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja 

precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

 IV - Irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de 

cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício 

demonstrar ser injustificável a sua recuperação 

Inventário 

físico  

É o instrumento de controle para a verificação dos bens permanentes em uso no órgão ou 

entidade. Os tipos de Inventários Físicos são: 

a) Anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do 

acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício - 

constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o 

exercício. 

b) Inicial - realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e 

registro dos bens sob sua responsabilidade; 

c) De transferência de responsabilidade – realizado quando da mudança do dirigente 

da unidade gestora; 

d) De extinção ou transformação – realizado quando da extinção ou transformação da 

unidade gestora; 
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e) Eventual – realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade 

gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador. 

Material 

Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em 

geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das 

organizações públicas federais, independentemente de qualquer fator, bem como, aquele 

oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos 

economicamente aproveitáveis. 

 Material de 

Consumo 

Aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde 

normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. 

Material 

Permanente 

Aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma 

durabilidade superior a dois anos. 

Movimentação  

É o deslocamento do material para outro local que deverá ser efetuada mediante 

preenchimento de guia de transferência, nota de requisição ou de outros documentos de 

descarga. 

Recebimento  

É o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente 

designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e 

conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. 

Tombamento 
É o número sequencial de registro patrimonial para devida identificação do bem que deverá 

ser aposto ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. 

 

3. PRINCIPAIS ETAPAS DA GESTÃO PATRIMONIAL NO CAMPUS 

O processo de gestão patrimonial é composto pelos seguintes subprocessos:  

1- Recebimento  

2- Distribuição 

3- Transferências e movimentações 

4- Conservação e Recuperação 

5- Inventário Geral 

6- Desfazimento de bens 

Desta forma, a ilustração abaixo representa o ciclo da gestão patrimonial, 

considerando estes seis subprocesso:  
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 Portanto, o desenho ideal do processo de Gestão Patrimonial deve abranger a 

sequência de atividades executadas desde a aquisição do bem permanente e terminar com a 

retirada do bem da organização, conforme demonstra o fluxograma 1.   

 

Gestão 
Patrimonial 

Recebimento de bens: 

  Atender aos trâmites de 
ingresso de bens móveis, 

tombamento e 
incorporação. 

Distribuição de bens:  

Distribuir os bens que 
ingressaram no órgão 
através de compra ou 

outra modalidade. 

Transferências e 
movimentações: 

 Visa o atendimento das 
demandas de móveis e  

equipamentos para atender 
as atividades finalísticas do 

órgão assim como as de 
suporte..  Inventário Anual: 

 Levantamento dos bens móveis em 
uso no órgão para conferência de 

informações e estado de 
conservação dos bens e  

identificação da responsabilidade 
patrimonial além de possibilitar 

conferências contábeis ocorridas 
durante o exercício financeiro. 

Conservação e 
recuperação:  

Otimização do ciclo de vida 
dos bens permanentes e 

reduzir custos com 
reposição de bens móveis 

do acervo 

Desfazimento de bens:  

Promover ações para 
retirada dos bens 

permanentes classificados 
como inservíveis do acervo 

patrimonial. 
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Figura 11- Fluxograma referente ao Processo ideal de Gestão Patrimonial 
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Quadro 34: Etapas do Processo de Gestão Patrimonial (Modelo ideal) 

Etapa Descrição 

1. Recebimento de bens 

Envolve os trâmites da etapa inicial do processo, que vão desde o envio da 

nota de empenho ao fornecedor; monitoramento da entrega; recebimentos 

provisório e definitivo; incorporação no acervo e emplaquetamento do bem. 

Devido à complexidade desta etapa, essas atividades foram agrupadas no 

Subprocesso 1 e denominado Recebimento de bens. 

2. Distribuição de bens 
Essa etapa compõe o Subprocesso 2 que diz respeito aos procedimentos 

necessários para a distribuição dos bens novos. 

3. Transferências e 

movimentações 

Durante o ciclo de vida do material permanente e conforme o interesse do 

órgão, o bem poderá sofrer alterações de localização e do agente responsável 

pela sua guarda e conservação. O Subprocesso 3 trata das transferências e 

movimentações de acordo com as seguintes situações: 1) Redistribuição de 

bens permanentes usados; 2) Recolhimento de bens; 3) Demanda de bens de 

informática usados; 4) Alterações referentes a desvinculação do cargo, função 

ou emprego; 5) Saída externa de material permanente e 6) Entrada e saída de 

bem particular no órgão. 

Foi realizado o inventário anual? 

O inventário anual é uma atividade obrigatória para os órgãos da 

Administração Pública pois permite verificar o desempenho do setor de 

patrimônio referente ao controle do acervo patrimonial 

O bem está em condições de uso? 
Conforme sua utilização o bem pode sofrer avarias ou desgastes. A 

manutenção preventiva tem a finalidade de otimizar sua a vida útil. 

4. Inventário 
Devido à sua complexidade, o fluxo das atividades do inventário é agrupado 

no Subprocesso 4. 

O inventário foi 

concluído? 

A realização do inventário resulta na produção de informações que servirão de 

base para outras atividades do processo como a manutenção de bens e 

desfazimento. 

5. Prorrogar o prazo para 

realização do inventário 

Caso a comissão de inventário não conclua os trabalhos dentro do prazo 

estabelecido é necessária a dilatação do prazo de realização do mesmo. 

6. Avaliar o aproveitamento 

de bens inservíveis 

Com base na relação dos bens inservíveis, verificar se existem itens que 

podem ser aproveitados. 

O bem é útil? 
Os gestores devem verificar se há utilidade para o item no desenvolvimento 

das atividades de suporte ou finalísticas do órgão. 

7. Proceder a avaliação 

técnica 

Além da utilidade do bem deve-se verificar também questões técnicas que 

podem impactar na sua manutenção no acervo, como por exemplo, item 

obsoleto ou sem peças de reposição devido a avanços de tecnológicos. 

O bem está em condição de uso? 
Verificar se o material está apto para utilização ou se é necessário algum 

conserto ou manutenção. 

8. Reaproveitar o bem 
O bem deve ser encaminhado para reaproveitamento de acordo com decisão 

dos gestores. 

9. Avaliar a viabilidade do 

conserto 

Proceder a análise da viabilidade (valor e oportunidade) referente ao conserto 

do bem permanente. 

O conserto é viável? 

Considera-se bem recuperável aquele cujo custo da recuperação seja de até 

cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e 

benefício demonstre ser justificável a sua recuperação. 

10. Elaborar os trâmites de 

conservação e 

recuperação 

Desencadear os trâmites iniciais para a contratação de serviços de manutenção 

corretiva ou aquisição de peças. 

11. Conservação e 

recuperação 

As atividades que são desenvolvidas para manutenção ou conserto de bens 

compõem o fluxo do Subprocesso 5, Conservação e recuperação. 

12. Encaminhar para o 

desfazimento 

Os bens permanentes que não têm utilidade para a instituição, assim como os 

classificados como antieconômicos ou irrecuperáveis deverão ser 

encaminhados para composição do processo de desfazimento. 

13. Desfazimento 
As atividades que deverão ser desenvolvidas para a destinação final dos bens e 

sua retirada do acervo são tratadas no Subprocesso 6 – Desfazimento de bens. 

14. Efetuar a baixa 

patrimonial 

O encerramento do ciclo de vida do bem permanente consiste na sua retirada 

do acervo patrimonial. 
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Para melhor compreensão das atividades que devem ser desenvolvidas durante cada etapa 

do processo, serão apresentados os fluxogramas e quadros descritivos para todos os 

subprocessos e situações específicas. 

 

3.1 Recebimento de bens  

 

Envolve os trâmites da etapa inicial do processo, que vão desde o envio da nota de 

empenho ao fornecedor; monitoramento da entrega; recebimentos provisório e definitivo; 

incorporação no acervo e emplaquetamento do bem. O objetivo desta fase é atender aos 

trâmites de ingresso de bens móveis, tombamento e incorporação, conforme figura 2.   
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Figura 12 - Fluxograma referente ao Recebimento de bens permanentes 
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Detalhamento do Fluxograma 2 – Recebimento de bens permanentes (provenientes da aquisição pelo 

órgão) 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor de 

Patrimônio 

(1) Enviar a nota de 

empenho para o 

fornecedor  

 Leitura do Termo de referência que originou a aquisição para 

verificar prazo e condições da entrega; 

 Busca dos dados cadastrais do fornecedor no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

 Preencher a planilha de acompanhamento com número de 

empenho conforme modelo no Anexo 1; 

 Encaminhar a nota de empenho ao fornecedor via e-mail; 

 Verificar a confirmação de recebimento de e-mail; 

 Efetuar contato telefônico informando o envio do e-mail, caso 

a empresa não acuse recebimento do e-mail. 

(2) Monitorar o prazo 

estipulado para a 

entrega  

 Quando expirar o prazo de entrega sem a devida manifestação 

do fornecedor, entrar em contato com o mesmo, fornecedor 

para verificar a situação da mesma, definindo um prazo para 

que ele regularize a pendência; 

 Se a empresa precisar de dilatação do prazo de entrega é 

necessário formalizar o pedido que será apreciado pelo 

ordenador de despesa. 

Material foi entregue? 
 Sim: Efetuar o Recebimento Provisório; 

 Não: Notificar o fornecedor. 

(3) Notificar o 

fornecedor 

 Enviar e-mail para fornecedor informando que a inexecução 

total ou parcial do objeto enseja a aplicação de sanção tendo 

em vista o prejuízo causado ao órgão. 

O Fornecedor 

solicitou 

prorrogação do 

prazo de 

entrega? 

 Sim: Monitorar novo prazo de entrega; 

 Não: Preencher formulário de processo sancionador junto com 

o demandante. 

(4) Monitorar novo 

prazo de entrega 
 Verificar se o fornecedor efetuará a entrega no novo prazo 

estipulado. 

Material foi entregue? 
 Sim: efetuar o Recebimento Provisório; 

 Não: Preencher formulário de processo sancionador. 

(5)  Preencher 

formulário de 

processo 

Sancionador 

 Preencher formulário de processo sancionador. 

(6) Enviar 

documentação para 

Setor de Compras e 

Contratos 

 Enviar a documentação comprobatória para abertura de 

processo sancionador. 

(7) Efetuar Recebimento 

provisório 

 No ato da entrega efetuar a conferência quantitativa dos 

volumes e verificação da documentação que acompanha o 

produto conforme Anexo 2 - Lista de Verificação para 

Recebimento Provisório; 

 Verificar a autenticidade da Nota Fiscal. 

(8) Comunicar o 

demandante sobre a 

chegada do material 

 Enviar e-mail ao demandante ou servidor designado para 

verificar se o material entregue está de acordo com as 

necessidades da instituição e se atende aos termos do edital; 

 Caso o valor da aquisição ultrapasse o limite de valor da 

modalidade convite, R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil 

reais), a conferência definitiva deverá ser por intermédio de 

Comissão Permanente de Recebimento de materiais que 

deverá ser convocada para que no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas do seu recebimento, para que o colegiado inicie os 
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trâmites da aceitação do objeto. 

Demandante 

(9) Conferir o material 
 Conferir se o produto atende as questões quantitativas e 

qualitativas e verificar se os documentos hábeis que 

acompanham a entrega estão corretos. 

O material está em 

conformidade com o 

solicitado? 

 Sim: Efetuar o recebimento definitivo; 

 Não: Lavrar Termo de Rejeição e Devolução, conforme Anexo 

3. 

Setor de 

Patrimônio 

(10) Notificar o 

fornecedor sobre a 

inconformidade 

encontrada 

 Notificar formalmente o fornecedor em relação à divergência 

encontrada para que os materiais rejeitados sejam substituídos 

conforme prazo estipulado no Edital do processo licitatório, 

contados da comunicação formal realizada pela administração, 

para fins de novas verificações. 

Demandante 

Inconformidade sanada? 

 Sim: Efetuar o recebimento definitivo; 

 Não: Preencher formulário do processo sancionador (em 

conjunto com o demandante). 

(11) Preencher 

formulário referente 

a aplicação de 

sanção 

 Preencher formulário do processo sancionador. 

(12) Enviar 

documentação para 

Setor de Compras e 

Contratos 

 Abertura de processo sancionador. 

Demandante 

ou Comissão 

permanente 

de 

recebimento 

de materiais 

(13) Efetuar Recebimento 

definitivo 

 Registrar o aceite do material na Nota fiscal através do 

assentamento do carimbo “aceite”, com a assinatura do 

responsável pela aceitação, nome, matrícula e data. 

Setor de 

Patrimônio 

(14) Enviar nota fiscal 

para pagamento 
 Enviar a nota fiscal ao setor Financeiro para pagamento. 

(15) Cadastrar o bem 

permanente no 

Módulo Patrimônio 

Móvel/SIPAC 

 O cadastro de bem permanente deverá conter: descrição do 

material; marca/modelo; número de série; situação (estado de 

conservação); preço de compra; dados da nota fiscal (número 

do documento; data de emissão; fornecedor; número da nota 

de empenho/pregão); 

 Efetuar o tombamento do bem, gerando o número sequencial 

de identificação do mesmo. 

(16) Etiquetagem e 

identificação externa 

 Efetuar a fixação da plaqueta (etiqueta externa) com números 

sequenciais de registro patrimonial para cada item permanente, 

em local visível, mas que garanta a sua integridade e 

durabilidade; 

 Estabelecer um padrão de localização para colagem da etiqueta 

para os bens de mesma natureza ou grupo patrimonial para 

facilitar o controle e conferência. 

 

3.2 Distribuição de bens 

O objetivo desta etapa do processo é distribuir os bens novos que ingressaram no 

órgão através de compra ou outra modalidade, conforme fluxo abaixo. 
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  Figura 13 - Fluxograma referente à Distribuição de bem permanentes. 
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Detalhamento do Fluxograma 3 – Distribuição de bens (itens recém-incorporados ao acervo patrimonial 

provenientes da aquisição pelo órgão) 

Responsável Atividades Recomendações 

Diretoria de 

Desenvolvimento 

Institucional 

(1) Elaborar planilha de 

distribuição dos bens 

permanentes (para itens 

novos) 

 A distribuição dos bens permanentes deve 

estar de acordo com o planejamento do órgão 

em relação às demandas e as aquisições 

efetuadas no período; 

 Relacionar os itens demandados, a localidade 

e o responsável pela carga do material 

permanente; 
 Compartilhar a planilha com o Setor de 

Patrimônio 

(2) Compartilhar planilha  Compartilhar a planilha com o Setor de  

Setor de Patrimônio 

(3) Distribuir os bens 

 Efetuar o lançamento referente à carga 

patrimonial no Sistema (SIPAC); 

 Efetuar a distribuição dos bens. 

(4) Emitir os termos de 

responsabilidade 

 Emitir o termo de responsabilidade; 

 Entregar os documentos e coletar as 

assinaturas dos responsáveis. 

Detentores de carga 

patrimonial 

(5) Devolução dos Termos de 

Responsabilidade 
 Devolução dos termos devidamente assinados. 

Setor de Patrimônio (6) Arquivar documentos 
 Arquivar os Termos de Responsabilidade nas 

pastas respectivas. 

 

3.3 Transferências e Movimentações 

 

Durante o ciclo de vida do material permanente e conforme o interesse do órgão, o 

bem poderá sofrer alterações de localização e do agente responsável pela sua guarda e 

conservação. O Subprocesso 3 trata das transferências e movimentações de acordo com as 

seguintes situações: 1) Redistribuição de bens permanentes usados; 2) Recolhimento de bens; 

3) Demanda de bens de informática usados; 4) Alterações referentes à desvinculação do 

cargo, função ou emprego; 5) Saída externa de material permanente e 6) Entrada e saída de 

bem particular no órgão. 
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Figura 14 - Fluxograma referente à Redistribuição de bens permanentes usados 
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Detalhamento do Fluxograma 4: Transferências e Movimentações – Situação 1: Redistribuição de bens 

permanentes usados 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor demandante 
(1) Fazer solicitação de material 

permanente  

 Faz consulta à Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional em relação à 

disponibilidade de móveis e equipamentos 

usados, justificando a necessidade. 

Diretoria de 

Desenvolvimento 

Institucional 

(2) Analisar as demandas dos setores 

para equipamentos em geral e 

mobiliário  

 Acolher as solicitações dos setores em 

relação aos itens de bens permanentes, 

analisando a necessidade em relação aos 

fins institucionais. 

 

(3) Fazer levantamento sobre a 

disponibilidade do bem 

 Verificar se existe item armazenado ou 

possibilidade de remanejamento de outro 

local. 

Há disponibilidade? 

 Sim: Comunica o Setor de Patrimônio; 

 Não: Registra a demanda para aquisição 

futura 

(4) Registrar demanda não atendida. 
 Registrar demanda não atendida para 

planejamento de aquisição futura 

(5) Comunicar a relação de itens que 

serão movimentados 

 Comunicar ao Setor de Patrimônio às 

alterações que devem ser providenciadas, 

contendo as seguintes informações: 

patrimônio que deverá ser transferido, 

imóvel, setor, sala e responsável de destino. 

Setor de 

Patrimônio 

(6) Efetuar as alterações no controle 

patrimonial 

 Efetuar as alterações nas planilhas de 

controle de bens móveis/Sistema. 

 

(7) Efetuar as transferências/ 

movimentações 

 Efetuar a transferência e/ou movimentação 

física dos bens móveis. 

 

(8) Emitir os documentos  

 Emitir o termo de transferência (registro de 

saída de carga patrimonial) e o termo de 

responsabilidade (registro de entrada de 

carga patrimonial); 

 Entregar os documentos e coletar as 

assinaturas dos responsáveis. 

Detentor da carga 

patrimonial 
(9) Devolução dos documentos 

 Devolução dos termos devidamente 

assinados. 

Setor de 

Patrimônio 
(10) Arquivar documentos 

 Arquivar os Termos de Responsabilidade 

nas pastas respectivas. 
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Figura 15 - Fluxograma referente ao Recolhimento de bens 
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Detalhamento do Fluxograma 5: Transferências e Movimentações – Situação 2: Recolhimento de bens 

Responsável Atividades Recomendações 

Detentor de carga (1) Solicitar o recolhimento do bem 

 Enviar memorando eletrônico (via 

SIPAC) ao setor de patrimônio solicitando 

o recolhimento do bem, com justificativa 

e informando a situação do bem. 

Setor de Patrimônio 

(2) Recolhimento do bem 
 Efetuar o recolhimento do bem, 

armazenando-o no local destinado a itens 

inservíveis.  

(3) Efetuar as alterações no controle 

patrimonial 
 Efetuar as alterações nas planilhas de 

controle de bens móveis/Sistema. 

(4) Comunicar à Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional 
 Comunicar ao DDI sobre disponibilidade 

de bem recolhido. 

(5) Emitir os documentos  

 Emitir o termo de transferência (registro 

de saída de carga patrimonial) e o termo 

de responsabilidade (registro de entrada 

de carga patrimonial); 

 Entregar os documentos e coletar as 

assinaturas dos responsáveis. 

Detentores de carga 

patrimonial 
(6) Devolução dos documentos 

 Devolução dos termos devidamente 

assinados. 

Setor de Patrimônio (7) Arquivar documentos 
 Arquivar os Termos de Responsabilidade 

nas pastas respectivas. 
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Figura 16 - Fluxograma referente à Demanda de bens de informática usados 
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Detalhamento do Fluxograma 6: Transferências e Movimentações – Situação 3: Demandas de 

bens de informática usados 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor demandante 
(1) Abrir chamado referente a 

equipamentos de informática 

 Enviar e-mail para 

suporteti.sjdr@ifsudestemg.edu.br, 

relacionando o problema com 

equipamento de informática ou solicitando 

a troca do mesmo. 

Coordenação de 

Tecnologia da 

Informação 

(2) Atender a demanda de 

equipamentos de informática 
 Efetuar as trocas dos equipamentos; 

 

(3) Notificar ao Setor de 

Patrimônio.  

 Notificar ao Setor de Patrimônio para 

emissão dos termos de transferência e de 

responsabilidade 

Setor de Patrimônio 

(4) Efetuar as alterações no 

controle patrimonial 
 Efetuar as alterações nas planilhas de 

controle de bens móveis/Sistema. 

(5) Emitir os termos de 

transferência e de 

responsabilidade 

 Emitir o termo de transferência (registro 

de saída de carga patrimonial) e o termo 

de responsabilidade (registro de entrada de 

carga patrimonial); 

 Entregar os documentos e coletar as 

assinaturas dos responsáveis. 

Detentores de carga 

patrimonial 
(6) Devolver os documentos 

 Devolução dos termos devidamente 

assinados. 

Setor de Patrimônio (7) Arquivar documentos 
 Arquivar os Termos de Responsabilidade 

nas pastas respectivas. 

 

mailto:suporteti.sjdr@ifsudestemg.edu.br
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Figura 17 - Fluxograma referente às alterações referentes à desvinculação do cargo, função 

ou emprego. 
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Detalhamento do Fluxograma 7: Transferências e Movimentações – Situação 4: Alterações referentes à 

desvinculação do cargo, função ou emprego. 

 

Responsável Atividades Recomendações 

Coordenação de 

Gestão de Pessoas 
(1) Comunicar as alterações  

 Comunicar as alterações referentes à 

desvinculação do cargo, função ou emprego 

para o Setor de Patrimônio. 

Servidores envolvidos 

nas alterações 

(2) Agendar conferência dos 

bens 

 Agendar conferência com o Setor de 

Patrimônio dos bens permanentes que estão 

sob a sua guarda.  

 O servidor desligado deverá acompanhar a 

conferência física de cada material 

permanente, e, se impossibilitado de fazer, 

deverá delegar a terceiros essa incumbência. 

Setor de Patrimônio 

(3)  Efetuar a conferência dos 

bens 

 Efetuar a conferência in loco dos bens 

permanentes que estavam na carga do 

servidor desligado; 

Há alguma divergência ou 

irregularidade? 

 Sim: comunicar autoridade superior sobre o 

fato; 

 Não: providenciar a transferência de 

responsabilidade. 

(4) Comunicar autoridade 

superior 

 Comunicar o fato à autoridade superior para 

adoção das providências cabíveis, sem 

prejuízo da baixa de responsabilidade 

referente aos bens regulares. 

(5) Efetuar as alterações no 

controle patrimonial 
 Efetuar as alterações nas planilhas de 

controle de bens móveis/Sistema. 

(6) Emitir os documentos 

 Emitir certidão de nada consta para o 

servidor desligado; 

 Emitir o termo de transferência (registro de 

saída de carga patrimonial) e o termo de 

responsabilidade (registro de entrada de 

carga patrimonial); 

 Entregar os documentos e coletar as 

assinaturas dos responsáveis 

Detentores de carga 

patrimonial 
(7) Devolver os documentos 

 Devolução dos termos devidamente 

assinados. 

Setor de Patrimônio (8) Arquivar documentos 
 Arquivar os Termos de Responsabilidade nas 

pastas respectivas. 

Superior imediato do 

detentor de carga 

patrimonial 

(9) Apuração de 

irregularidades 

 Montar procedimento para apuração da 

irregularidade (dano, roubo ou extravio) ao 

bem público. 
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Figura 18 - Fluxograma referente à Saída externa de material permanente 
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Detalhamento do Fluxograma 8: Transferências e Movimentações – Situação 5: Saída externa 

de material permanente 

Responsável Atividades Recomendações 

Responsável pela 

saída do bem 
(1) Solicitar autorização 

para saída externa de 

Material Permanente 

 O detentor da carga patrimonial solicita ao Diretor 

Sistêmico a que está vinculado à autorização para 

saída externa de bem, com justificativa. 

Diretor Sistêmico 

(2) Analisar o pedido 
 Analisar o pedido de saída de bem das 

dependências do órgão; 

Saída autorizada? 
 Sim: Comunicar sobre a autorização; 

 Não: Fim  

(3) Comunicar sobre 

autorização 

 Informar aos setores responsáveis pela emissão da 

Guia de autorização para saída para providenciar o 

documento da seguinte forma: 

 Coordenação de Tecnologia da Informação: 

quando se tratar de equipamento de 

informática; 

 Setor de Patrimônio: quando se tratar dos 

demais bens móveis; 

Setor de 

Patrimônio OU 

Coordenação de TI 

(4) Emissão de Guia de 

Autorização para Saída 

externa de Material 

Permanente 

 A Guia de autorização para saída externa conforme 

Apêndice U. 

Responsável pela 

saída do bem 
(5) Devolução do bem 

 Terminado o fato que gerou a saída do material 

permanente do órgão, o mesmo deverá ser 

devolvido a seu local de origem. 

Setor de 

Patrimônio OU 

Coordenação de TI 

(6) Conferência do bem 
 Verificar se o bem se encontra nas mesmas 

condições que se encontrava antes da saída do 

mesmo. 

Existe alguma ocorrência? 

 Sim: comunicar o fato à autoridade superior sobre 

o fato; 

 Não: encerrar a movimentação. 

(7) Comunicar a autoridade 

superior 
 Comunicar o fato à autoridade superior para 

adoção das providências cabíveis 

Superior imediato 

do detentor de 

carga patrimonial 

(8) Apuração de 

irregularidades 

 Montar procedimento para apuração da 

irregularidade (dano, roubo ou extravio) ao bem 

público. 
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Figura 19 - Fluxograma referente à entrada e saída de bem particular no órgão 
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Detalhamento do Fluxograma 9: Transferências e Movimentações – Situação 6: Entrada e saída 

de bem particular ou de Projetos de Pesquisa ou Extensão no órgão 

Responsável Atividades Recomendações 

Proprietário de bem 

particular ou de projeto 

de Pesquisa ou Extensão 

(1) Informar sobre a entrada de 

bem particular no órgão 
 Informar ao setor de Patrimônio sobre a 

entrada de bem particular no órgão  

Setor de Patrimônio 

(2) Registrar em controle próprio 

a entrada de bens particulares  

 Manter controle específico e atualizado 

referente à entrada de bens particulares, 

contendo a descrição do bem; dados da 

nota fiscal e proprietário; 

(3) Emitir Guia de autorização de 

entrada/saída de Material de 

Terceiros 

 Providenciar a guia uma vez que A saída 

de bem particular do órgão está 

condicionada a apresentação do 

documento que autorizou a entrada. 

(4) Identificar os bens 

particulares 

 Efetuar a identificação do bem particular 

com fixação de etiqueta constando os 

dados da nota fiscal e o proprietário. 

 

3.4 Inventário 

Visa preservar a qualidade das informações do acervo patrimonial referente à sua 

localização física estado de conservação e confirmar responsabilidades; promover a 

atualização dos registros e controles administrativos e contábeis. 
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Figura 20 - Fluxograma referente ao Inventário Anual 
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Detalhamento do Fluxograma 10: Inventário Anual 

Responsável Atividades Recomendações 

Direção Geral 
(1) Designar Comissão de 

inventário 

 Emitir Portaria designando os membros da 

Comissão de Inventário e determinar o prazo para 

realização dos trabalhos. 

 A comissão deve ser composta por, no mínimo, 

três servidores do quadro permanente e não ter em 

sua formação servidores e/ou funcionários lotados 

no setor de patrimônio. 

Comissão de 

Inventário 
 

(2) Elaborar o Planejamento 

do inventário 

 Realizar reuniões com os membros da comissão 

para planejamento das atividades do inventário; 

treinamento da equipe, bem como a padronização 

dos procedimentos; 

(3) Comunicar sobre a 

suspensão de 

movimentação e 

transferência de bens 

permanentes 

 Comunicar a toda a comunidade acadêmica a 

suspensão de movimentação e transferência de 

bens no período da realização do inventário. 

(4) Definir os locais a serem 

inventariados e 

cronograma de execução 

 Definição dos locais a serem inventariados e 

cronograma de execução; 

 Agendar com os responsáveis pelos locais a serem 

inventariados, solicitando a indicação de pelo 

menos um servidor para acompanhar os trabalhos 

da comissão. 

(5) Solicitar relação de bens 

do acervo 
 Solicitar ao setor de Patrimônio a relação de bens 

para inventário do exercício. 

(6) Emitir relação de bens por 

localidade  
 Emitir relação de bens por localidade a ser 

conferida 

(7) Efetuar o levantamento dos 

bens permanentes 

 Efetuar a contagem in loco dos itens conforme 

Anexo 5 - Lista de Verificação para Inventário 

Anual. 

(8) Elaborar relação de bens 

inservíveis 

 Elaborar relação de bens inservíveis, relacionando-

os como ociosos; recuperáveis; irrecuperáveis ou 

antieconômicos. 

(9) Confrontar informações  
 Confrontar as informações obtidas no 

levantamento com os registros patrimoniais 

(10) Pesquisar as causas das 

divergências encontradas 
 Pesquisar as causas das divergências encontradas. 

(11) Efetuar os ajustes das 

inconsistências 

encontradas 

 Efetuar os ajustes das inconsistências encontradas. 

 

(12) Elaborar relatório 

circunstanciado do 

Inventário Anual 

 Relacionar o acervo patrimonial do órgão contendo 

os dados dos bens; localidade e responsáveis pelos 

bens; 

 Relacionar todos os itens que constam no acervo 

patrimonial, mas que não foram encontrados no 

momento do inventário; 

 Relacionar todos os bens encontrados, mas que não 

possuam tombamento ou registro patrimonial para 

futura regularização; 

 Relacionar os bens cadastrados indevidamente 

(bens de consumo cadastrados como bens 

permanentes; itens em duplicidade; bens de 

terceiros cadastrados como bens do órgão); 

(13) Encaminhar para 

aprovação 

 Enviar para apreciação do Diretor Geral o relatório 

circunstanciado da situação do órgão com 

informações sobre o trabalho e fatos apurados no 
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levantamento patrimonial. 

Direção Geral 

(14) Analisar do Relatório Final 

de inventário 
 Analisar o relatório final de inventário; 

Relatório aprovado? 

 Sim: Encaminhar para Setor de Patrimônio para 

atualizações e emissão dos documentos; 

 Designar Comissão de Sindicância para apurar 

fatos e as responsabilidades em relação aos itens 

não encontrados no inventário (desaparecimento 

por furto, roubo, sinistro, ou extravio). 

(15) Designar Comissão de 

sindicância 
 Designar comissão de sindicância para apuração 

dos fatos/irregularidades apurados 

(16) Encaminhar para 

atualizações  
 Encaminhar para Setor de Patrimônio para 

atualizações e emissão dos documentos. 

 Setor de 

Patrimônio 

(17) Atualização das 

informações sobre o acervo 

 Atualizar as movimentações e transferências dos 

bens com localização indevida; 

 Atualizar as informações dos bens inventariados; 

 Entregar o documento e coletar as assinaturas dos 

responsáveis. 

Existem bens sem 

tombamento? 

 Sim: Efetuar o tombamento; 

 Não: Emitir o termo de responsabilidade atualizado 

após o inventário. 

(18) Efetuar tombamento 
 Efetuar o tombamento de bens que não foram 

devidamente tombados. 

(19) Emissão dos termos de 

responsabilidade 

atualizados 

 Emitir o termo de responsabilidade atualizado após 

o inventário. 

Comissão de 

Sindicância 
(20) Apuração de fatos 

 Verificar se o item desaparecido se enquadra como 

material de pequeno valor econômico, onde o custo 

para seu controle for maior que o risco da perda 

conforme item 3 da IN/DASP nº 142/83, uma vez 

que este tipo de material, controlado através de 

relação de carga, não será objeto de sindicância; 

 Apurar as responsabilidades pelo desaparecimento 

do material; 

 Emitir relatório para o dirigente máximo do órgão 

com suas conclusões e recomendações. 

 

 

3.5 Conservação e recuperação 

 

Cada tipo de material permanente tem um tempo estimado de vida útil, sendo que, à 

medida que são utilizados, podem necessitar de manutenção. Além disso, quando se tratar de 

equipamentos, é importante que seus usuários tenham conhecimento das normas técnico-

operacionais para garantir a longevidade dos mesmos.  

Dessa forma o objetivo dessa etapa é promover ações para otimizar o ciclo de vida dos 

bens permanentes e reduzir gastos com manutenção corretiva ou substituição de bens móveis. 

O controle de manutenção de bens patrimoniais deve abranger dois tipos de ações: 1) 

ações preventivas, que visem à inspeção periódica do equipamento e que garantam seu bom 

funcionamento e 2) ações corretivas, que tem a finalidade de corrigir o problema que ensejou 

a falha ou problema no mesmo. 

A figura 10 mostra o fluxo das atividades referentes à manutenção corretiva de bem 

permanente. 
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Figura 21 - Fluxograma referente à Conservação e Recuperação 
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Detalhamento do Fluxograma 11: Conservação e recuperação 

Responsável Atividades Recomendações 

Detentor da carga 

patrimonial 

(1) Consultar garantia do bem 
 Consultar o Setor de Patrimônio sobre o 

prazo de garantia do produto. 

A garantia está válida? 

 Sim: Acionar e ou enviar para assistência 

técnica; 

 Não: Realizar laudo técnico 

(2) Acionar a garantia do bem 
 Acionar e/ou enviar para assistência 

técnica; 

É necessária a saída do bem para 

conserto? 
 Sim: Solicitar a emissão de documento 

para saída do bem 

(3) Solicitar emissão da guia de 

autorização para saída externa 

de material permanente 

 Solicitar emissão da guia de autorização 

para saída externa de material permanente 

(4) Aguardar o conserto  Aguardar o conserto ou reparo 

(5) Realizar laudo técnico com 

valor estimado do conserto 

 Realizar o laudo técnico com o valor 

estimado do conserto ou recuperação do 

produto. 

(6) Solicitar autorização do 

conserto 

 Encaminhar o pedido de conserto para 

autorização do Diretor Sistêmico a qual 

está vinculado. 

Diretor Sistêmico 
(7) Analisar a viabilidade do 

conserto 
 Analisar a solicitação quanto a valor e 

oportunidade 

 

É necessária a avaliação da 

Comissão de Avaliação e 

Desfazimento? 

 O diretor poderá solicitar a avaliação 

prévia da Comissão de Avaliação e 

Desfazimento em relação à viabilidade do 

conserto do bem, dispensada a instrução 

processual específica. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(8) Efetuar avaliação de 

servibilidade do bem 

 Efetuar avaliação de acordo com a 

classificação do Decreto nº 99.658, de 30 

de outubro de 1990 (Ocioso; recuperável; 

antieconômico e irrecuperável).  

(9) Emitir laudo  Emitir o laudo sobre a situação do bem 

É viável? 

 Sim: Encaminhar para contratação do 

serviço de conserto ou aquisição de peças; 

 Não: notificar o demandante 

Diretor Sistêmico (10) Notificar o demandante  Notificar o demandante 

Detentor da carga 

patrimonial 

 

(11) Solicitar o recolhimento do bem 

para desfazimento 
 Solicitar o recolhimento do bem para 

desfazimento 

(12) Encaminhar solicitação via 

memorando para a Direção de 

Administração e Planejamento 

(DAP) 

 Encaminhar a solicitação para a Direção de 

Administração e Planejamento 

Diretor de 

Administração e 

Planejamento 

 

(13) Receber a solicitação 
 DAP recebe todos os documentos anexados 

ao memorando e despacho favorável. 

Os documentos estão corretos? 

 Sim: Todos os documentos são enviados ao 

setor de Compras; 

 Não: retorna ao demandante para correções 

(14) Devolver para correções 
 O processo retorna ao demandante para 

correções. 

(15) Providenciar as correções 
 O Diretor Sistêmico providencia as 

correções necessárias. 

(16) Encaminhar o processo para o 

setor de Compras  

 O setor de compras realiza os 

procedimentos para contratação do serviço 

e/ou peça referente ao conserto solicitado. 

Setor de Compras 
(17) Realizar os procedimentos 

referentes ao processo de 
 Realização dos procedimentos inerentes à 

contratação do serviço de conserto ou 
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compras aquisição de peças; 

Houve êxito no certame? 

 Sim: Dar os encaminhamentos para o 

conserto ou reparo 

 Não: verifica se é pertinente repetir ou 

arquivar o processo 

(18) Analisar a viabilidade e 

conveniência de repetir o 

processo  

 Analisar se é viável e conveniente repetir o 

processo. 

É pertinente repetir o processo? 
 Sim: retorna para o setor de Compras 

 Não: Encerra o processo 

(19) Enviar processo para Setor de 

Orçamento 
 Encaminhar o processo para emissão de 

nota de empenho 

Setor de Orçamento 

(20) Emitir a nota de empenho 
 Emissão da nota de empenho a favor da 

empresa ganhadora do certame. 

(21) Enviar a nota de empenho ao 

solicitante 

 A nota de empenho deverá ser 

encaminhada pelo responsável pelo bem 

para que o mesmo envie o documento ao 

prestador do serviço/ fornecedor. 

Detentor da carga 

patrimonial 

(22) Enviar a nota de empenho ao 

fornecedor  

 Enviar a nota de empenho ao prestador de 

serviço/fornecedor por e-mail, informando 

o prazo para a realização do serviço ou 

fornecimento de peça; 

 
É necessária a saída do bem para 

conserto? 

 Sim: Emitir documento para saída de 

Material Permanente;  

 Não: Acompanhar a realização do 

serviço/reparo. 

Setor de Patrimônio 
(23) Emitir a guia de autorização 

para saída de bem permanente 
 Emitir a guia de autorização para saída de 

Material Permanente. 

Empresa ganhadora do 

certame/ serviço de 

manutenção 

(24) Realizar do conserto ou 

fornecimento de peça 
 O bem é recuperado e disponibilizado para 

reutilização 

Setor de Patrimônio (25) Receber o bem 
 Receber o bem e encaminhar para o 

detentor da carga patrimonial 

3.6 Desfazimento de bens 

Esta etapa tem o objetivo de promover ações para a destinação e a disposição final 

ambientalmente adequada de bens móveis classificados como inservíveis e providenciar a sua 

baixa do registro patrimonial da instituição.  

Para desencadear o subprocesso de desfazimento deve-se observar qual fluxo a ser 

seguido considerando as seguintes situações: 

 Situação 1: Reaproveitamento dos bens no órgão; 

 Situação 2: Doação de bens para outros órgãos; 

 Situação 3 Alienação de bens por Leilão; 

 Situação 4: Inutilização ou abandono e,  



 

197 

 

 Situação 5: Desfazimento de Bens de Informática. 

 

Figura 22 - Fluxograma referente ao reaproveitamento dos bens no órgão 
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Detalhamento do Fluxograma 12: Desfazimento de bens – Situação 1: Reaproveitamento dos bens no 

órgão 

Situação 1: Reaproveitamento dos bens no órgão 

Responsável Atividades Recomendações 

Detentor de 

carga 

patrimonial 

(1) Solicitar o 

recolhimento de 

bens  

 O detentor da carga patrimonial elabora justificativa da 

necessidade do desfazimento, informando o motivo que o 

material permanente estar inutilizado na instituição e a razão 

pela qual não poderá ser aproveitado em outro local, 

demonstrando assim, o interesse público na execução deste 

ato de desfazimento. 

 No caso de equipamentos específicos de laboratório, do 

responsável deverá elaborar laudo técnico explicando os 

motivos do desinteresse e se o bem pode ser reaproveitado 

por alienação ou deverá ser destinado ao descarte, mediante 

inutilização ou abandono. 

Setor de 

Patrimônio 

(2) Recolher os bens  

 Efetuar o recolhimento dos bens inservíveis: a) referente às 

solicitações de recolhimento; b) referente ao relatório da 

Comissão de Inventário. 

 

É possível 

reaproveitamento? 

 Sim: Divulgação da disponibilidade do bem para 

reaproveitamento; 

 Não: Encaminhar para processo de desfazimento. 

(3) Encaminhar bem 

para desfazimento 
 Encaminhar bem para depósito de desfazimento 

(4) Instruir do processo 

de desfazimento 

 Abertura do processo de desfazimento, conforme §3º do 

Art. 51 da IN 01/2016. 

 Encaminhar para a Comissão de Avaliação e 

Desfazimento. 

(5) Notificar a 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

 Dar ciência à comissão de Desfazimento de bens acerca da 

necessidade de sua atuação. 

(6) Divulgar a relação 

de bens classificados 

como ociosos ou 

recuperáveis para 

demais setores do 

campus 

 Divulgar a relação de bens classificados como ociosos ou 

recuperáveis aos demais setores do campus (por meio de 

Memorando Eletrônico, via SIPAC, Circular, e-mail e/ou 

comunicados).  O período de divulgação deverá ser de 03 

(três) dias úteis; 

 Transcorrido esses prazos, os itens passarão a compor o 

processo de desfazimento, e a divulgação dos itens restantes 

deverá ser feita a outros órgãos através do SIAFI pelo período 

de 5 (cinco) dias úteis, conforme Anexo 1. 

 

Houve manifestação de 

interesse? 

 Sim: Efetuar os procedimentos para transferência 

 Não: Divulgar para outros campi e reitoria 

(7) Efetuar as alterações 

no controle 

patrimonial 

 Efetuar as alterações nas planilhas de controle de bens 

móveis/Sistema. 

 

(8) Efetuar as 

transferências/ 

movimentações 

 Efetuar a transferência e/ou movimentação física dos bens 

móveis. 

 

(9) Emitir os 

documentos  

 Emitir o termo de transferência (registro de saída de carga 

patrimonial) e o termo de responsabilidade (registro de 

entrada de carga patrimonial); 

 Entregar os documentos e coletar as assinaturas dos 

responsáveis. 

Novo 

responsável 

(10) Devolução dos 

documentos 
 Devolução dos termos devidamente assinados. 
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pelo bem 

Setor de 

Patrimônio 

(11) Arquivar 

documentos 
 Arquivar os Termos de Responsabilidade nas pastas 

respectivas. 

(12) Divulgar a relação 

de bens classificados 

como ociosos ou 

recuperáveis para 

outros campi e 

reitoria  

 Não havendo demonstração de interesse pelos setores, a 

divulgação desses bens deverá ser comunicada aos outros 

Campi e Reitoria, por e-mail, ou outro instrumento de 

comunicação apropriado. O período de divulgação deverá ser 

de 5 (cinco) dias úteis; 

Houve manifestação de 

interesse? 

 Sim: Efetuar os procedimentos para a transferência 

 Não: Encaminhar para desfazimento. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(13) Processo de 

desfazimento (outras 

modalidades) 

 A comissão dará andamento nas atividades para o 

desfazimento de bens, com a indicação da modalidade 

(doação; alienação; permuta ou por inutilização ou 

abandono). 
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Figura 23 - Fluxograma referente à Doação de bens para outros órgãos
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Detalhamento do Fluxograma 13: Desfazimento de bens – Situação 2: Doação de bens para outros órgãos 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor de Patrimônio 
(1) Instruir processo de 

desfazimento 

 Abertura do processo de desfazimento, 

conforme §3º do Art. 51 da IN 01/2016. 

 Encaminhar para a Comissão de Avaliação e 
Desfazimento. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(2) Receber o processo de 

desfazimento 
 A comissão recebe o processo com a 

documentação inicial. 

(3) Avaliar a situação dos bens  

 Proceder a avaliação dos bens destinados ao 

desfazimento como: ociosos, recuperáveis, 

antieconômicos ou irrecuperáveis; 

 

(4) Formar os lotes 
 Formar lotes de bens conforme a sua 

classificação e características patrimoniais; 

 

(5) Juntar os documentos 

relativos à aquisição 

 Juntada de cópia dos documentos fiscais da 

aquisição e notas de pagamento; 

 

(6) Anexar fotos  
 Juntada de fotos dos bens ou dos lotes; 

 

(7) Anexar laudo de avaliação 
 Anexar laudo de avaliação conforme Anexo 2.  

 

(8) Emitir relatório com 

recomendação da destinação 

dos bens 

 Emitir relatório da avaliação dos bens, 

recomendando a sua destinação; 

(9) Juntar ao Relatório ao 

processo; 

 
 Juntada do Relatório ao processo; 

(10) Encaminhar processo para o 

Setor de Patrimônio 

 Devolver o processo ao Setor de patrimônio, 

com as páginas devidamente numeradas e 

rubricadas. 

Setor de Patrimônio 

(11) Confeccionar Minuta de 

Aviso de Doação de Bens e a 

Minuta de Contrato de 

Doação; 

 

 Acrescentar no processo a Minuta de Aviso de 

Doação de Bens e a Minuta de Contrato de 

Doação; 

(12) Encaminhar processo para 

autorização da doação 
 Encaminhar para autorização do Diretor Geral 

Diretor Geral 

(13) Analisar o processo 

administrativo para o 

desfazimento de bens 

 Analisar o processo administrativo para o 

desfazimento de bens por meio de doação. 

Processo autorizado?  
 Sim: Enviar para análise jurídica; 

 Não: Devolução para ajustes. 

Setor de Patrimônio (14) Efetuar as correções  Efetuar as correções ou ajustes solicitados 

Diretor Geral (15) Encaminhar processo para 

Procurador Federal do órgão 
 Encaminha processo via Sistema de protocolo 

para o Procurador Federal do órgão. 

Procurador Geral 

(16) Efetuar análise jurídica do 

processo 
 Análise da legalidade e emissão do parecer. 

Parecer favorável? 

 Sim: Prosseguir com os trâmites para 

publicação do Aviso de Doação de Bens  

 Não: Devolução do processo para Diretor 

Geral para proceder às adequações necessárias. 

(17) Devolver ao órgão para 

adequações 
 Devolução do processo para que sejam 

efetuadas as adequações ou encerramento. 

Setor de Patrimônio 
(18) Publicar o Aviso de Doação 

de Bens 

 Publicar o Aviso de Doação de Bens (Anexo 

um), nos seguintes locais: a) site da instituição; 

b) Diário Oficial da União; c) SIAFI, 
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concedendo o prazo de 10 dias para 

manifestação de interesse de outros órgãos ou 

instituições. 

Houve manifestação de interesse? 

 Sim: Recebimento das Manifestações de 

Interesse, conforme Anexo 3.  

 Não: Prorrogar o prazo do Aviso de Doação de 

Bens; 

(19) Receber as manifestações 

 Durante o período estipulado no Aviso de 

Doação de Bens o Setor receberá todas as 

manifestações de interesse para posterior 

classificação. 

(20) Prorrogar do Prazo do Aviso 

de Doação de Bens 

 Prorrogar o prazo do Aviso de Doação de Bens 

(Anexo 4), pelo prazo de 10 dias para 

manifestação de interesse de outros órgãos ou 

instituições. 

Houve manifestação de interesse? 

 Sim: Recebimento das Manifestações de 

Interesse (Anexo 3). 

 Não: Suspender o processo de doação. 

(21) Suspender o processo 

 Suspender o processo de doação conforme 

Anexo 5, pelo prazo de 6 meses, e após esse 

período, da retomar o procedimento, mediante 

nova publicação de Aviso de Doação de Bens. 

(22) Receber as manifestações 

 Durante o período estipulado na Prorrogação 

do Aviso de Doação de Bens o Setor receberá 

todas as manifestações de interesse para 

posterior classificação. 

(23) Classificar os órgãos ou 

Instituições interessadas  

 Classificar os órgãos e instituições interessadas 

segundo os critérios estabelecidos no Aviso de 

Doação de Bens publicado; 

(24) Divulgar do resultado  Divulgar a classificação obtida. 

Bens foram retirados? 
 Sim: Providenciar os documentos da doação; 

 Não: Notificar o próximo colocado. 

(25) Notificar o próximo 

colocado 

 O beneficiário deverá retirar os bens dentro do 

prazo estipulado no processo, caso isso não 

aconteça, notificar o próximo colocado. 

(26) Providenciar os Termos de 

Doação e Retirada de Bens 
 Providenciar os Termos de doação e retirada de 

bens, conforme Anexos 6 e 7. 

(27) Efetuar a baixa patrimonial 

 Proceder a baixa do material no Controle de 

Patrimônio, bem como outras providências 

cabíveis ao efetivo desfazimento do material, 

como a comunicação do feito aos setores 

vinculados à contabilidade e orçamento. 

Setor de Patrimônio 

(28)  Enviar o processo com 

relação de itens baixados 

para homologação 

 Juntar ao processo a relação de bens baixados e 

enviar ao Diretor Geral para homologação 

(conforme Anexo 8). 

Diretor Geral 
(29) Homologar o processo de 

doação 
 Homologar o processo de doação; 

Setor de Patrimônio (30) Arquivar processo  Encerramento do processo. 
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Figura 24 - Fluxograma referente à Alienação de bens por Leilão 
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Detalhamento do Fluxograma 14: Desfazimento de bens – Situação 3: Alienação de bens por Leilão 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor de 

Patrimônio 

(1) Instruir o processo de 

desfazimento 

 Abertura do processo de desfazimento, conforme §3º do Art. 

51 da IN 01/2016. 

 Encaminhar para a Comissão de Avaliação e Desfazimento. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(2) Receber o processo   A comissão recebe o processo com a documentação inicial. 

(3) Avaliação da 

situação dos bens  

 Proceder a avaliação dos bens destinados ao desfazimento 

como: ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou 

irrecuperáveis; 

(4) Formar lotes 
 Formar lotes de bens conforme a sua classificação e 

características patrimoniais; 

(5) Avaliar o material 
 A avaliação do material deverá ser de acordo com o valor 

atual praticado no mercado. 

(6) Juntar os documentos 

relativos à aquisição 
 Juntada de cópia dos documentos fiscais da aquisição e notas 

de pagamento; 

(7) Anexar fotos   Juntada de fotos dos bens ou dos lotes; 

(8) Anexar laudo de 

avaliação 
 Anexar laudo de avaliação conforme Anexo 2. 

(9) Emitir relatório com 

recomendação da 

destinação dos bens 

 Emitir relatório da avaliação dos bens, recomendando a sua 

destinação; 

(10) Juntar ao Relatório 

ao processo; 
 Juntada do Relatório ao processo; 

(11) Encaminhar o 

processo para a 

Direção de 

Administração e 

Planejamento (DAP) 

 Encaminhar a solicitação para a Direção de Administração e 

Planejamento 

Diretoria de 

Administração 

e Planejamento 

(12) Receber a solicitação 
 DAP recebe todos os documentos anexados ao memorando e 

despacho favorável. 

Os documentos estão 

corretos? 

 Sim: Todos os documentos são enviados ao setor de 

Compras; 

 Não: retorna ao demandante para correções 

(13) Devolver para 

correções 
 O processo retorna para Comissão providenciar as correções. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(14) Providenciar as 

correções 
 São providenciadas as correções necessárias. 

Diretoria de 

Administração 

e Planejamento 

(15) Encaminhar a 

Comissão 

Permanente de 

Licitações  

  A CPL é responsável pelos procedimentos referentes à 

venda dos bens inservíveis através da modalidade Leilão. 

Comissão 

Permanente de 

Licitações 

(16) Realizar os 

procedimentos 

referentes ao 

processo Leilão. 

 Realização dos procedimentos inerentes à venda de bens 

inservíveis através da Modalidade Leilão, seguindo as 

determinações contidas na Lei n° 8.666/93. 

Houve êxito no certame? 
 Sim: Dar os encaminhamentos para a baixa dos bens 

 Não: verifica se é pertinente repetir ou arquivar o processo 

Diretoria de 

Administração 

e Planejamento 

(17) Analisar a 

viabilidade e 

conveniência de 

repetir o processo  

 Analisar se é viável e conveniente repetir o processo. 

É pertinente 

repetir o 

processo? 

 Sim: retorna para o setor de Compras. 

 Não: Encerra o processo. 

Comissão 

Permanente de 

(18) Encaminhar processo 

para Comissão de 
 Encaminhar o processo para providencias de baixa do 

material. 
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Licitações Avaliação e 

Desfazimento 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(19) Comunicar sobre a 

baixa patrimonial 

 Comunicar o setor de Patrimônio sobre os itens que deverão 

ser baixados no controle patrimonial; 

 Comunicar os Setores de Contabilidade e Orçamento sobre a 

baixa patrimonial os setores os atos de baixa patrimonial  

Setor de 

Patrimônio 

 

(20) Efetuar a baixa 

patrimonial 

 Proceder a baixa do material no Controle de Patrimônio, 

bem como outras providências cabíveis ao efetivo 

desfazimento do material, como a comunicação do feito aos 

setores vinculados à contabilidade e orçamento. 

(21) Arquivar processo  Encerramento do processo. 
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Figura 25 - Fluxograma referente à Inutilização ou abandono sustentável 
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Detalhamento do Fluxograma 15: Desfazimento de bens – Situação quatro: Inutilização ou 

abandono sustentável (Bem considerado inservível, antieconômico ou irrecuperável). 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor de 

Patrimônio 

(1) Instruir o processo de 

desfazimento 

 Abertura do processo de desfazimento, conforme §3º do 

Art. 51 da IN 01/2016. 

 Encaminhar para a Comissão de Avaliação e 

Desfazimento. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(2) Receber o processo  
 A comissão recebe o processo com a documentação 

inicial. 

(3) Confeccionar o Termo 

de Inutilização ou 

Justificativa de 

Abandono 

 Documentar a inutilização ou abandono do material 

mediante Termo de Inutilização ou Justificativa de 

Abandono. 

Área técnica 

(4) Retirar as partes 

economicamente 

aproveitáveis 

 Retirar as partes economicamente aproveitáveis para 

recuperação de outros bens permanentes. 

É possível efetuar a 

inutilização nas dependências 

do órgão? 

 Sim: Efetuar o procedimento. 

 Não: Analisar o risco à saúde pública ou qualidade 

ambiental 

(5) Encaminhar para 

inutilização  
 Encaminhar para a comissão efetuar a inutilização ou 

descarte. 

(6) Analisar risco  
 Analisar se o material pode ocasionar risco à saúde 

pública ou qualidade ambiental 

Existe risco? 
 Sim: Contratar empresa para retirada dos bens 

 Não: Verificar a possibilidade de doação. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(7) Verificar a possibilidade 

de doação para OSCIP 

ou Associações de 

Catadores de recicláveis 

 Verificar a possibilidade de doação conforme o Inciso III 

do Art. 8°, da Lei 9.373 de 18/05/2019: 

 “III - de Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público e de associações ou cooperativas que atendam 

aos requisitos do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 

2006, quando se tratar de bem irrecuperável.” 

Há interessados? 

 Sim: Efetuar a doação 

 Não: Elaborar processo para contratação de empresa que 

efetue esse procedimento 

(8) Montar processo para 

contratação de retirada 

dos bens conforme 

legislação ambiental 

 Elaborar processo para contratação de empresa de 

reciclagem de acordo com a legislação ambiental. 

(9) Efetuar a doação  Proceder os trâmites relativos à doação de bens 

Setor de 

Patrimônio 

 

(10) Providenciar os Termos 

de doação e retirada de 

bens 

 Providenciar os Termos de doação e retirada de bens, 

conforme Anexos 6 e 7. 

(11) Efetuar a baixa 

patrimonial 

 Proceder a baixa do material no Controle de Patrimônio, 

bem como outras providências cabíveis ao efetivo 

desfazimento do material, como a comunicação do feito 

aos setores vinculados à contabilidade e orçamento. 

(12) Arquivar processo  Encerramento do processo. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento  

(13) Efetuar a Inutilização do 

bem 

 Destruição total ou parcial de material que ofereça 

ameaça vital para as pessoas, risco de prejuízo ecológico 

ou inconvenientes de qualquer natureza, para a 

Administração Pública Federal. 

 Esse procedimento deverá ser efetuado em conjunto com 

setores especializados. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(14) Comunicar sobre a baixa 

patrimonial 

 Comunicar o setor de Patrimônio sobre os itens que 

deverão ser baixados no controle patrimonial; 

 Comunicar os Setores de Contabilidade e Orçamento 
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sobre a baixa patrimonial os setores os atos de baixa 

patrimonial  

Setor de 

Patrimônio 

 

(15) Efetuar a baixa 

patrimonial 

 Proceder a baixa do material no Controle de Patrimônio, 

bem como outras providências cabíveis ao efetivo 

desfazimento do material, como a comunicação do feito 

aos setores vinculados à contabilidade e orçamento. 

(16) Arquivar processo  Encerramento do processo. 
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Figura 26 - Fluxograma referente ao Desfazimento de Bens de Informática 
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Detalhamento do Fluxograma 16: Desfazimento de bens – Situação 5: Desfazimento de bens de 

Informática 

Responsável Atividades Recomendações 

Setor de 

Patrimônio 

 

(1) Instruir o processo 

de desfazimento 

 Abertura do processo de desfazimento, conforme §3º do Art. 51 

da IN 01/2016. 

 Encaminhar para a Comissão de Avaliação e Desfazimento. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(2) Receber o processo   A comissão recebe o processo com a documentação inicial. 

(3) Encaminhar para o 

Setor de TI 
 Encaminhar processo para o Setor de Tecnologia da informação 

para preenchimento de Planilha referente aos bens de informática 

(4) Preencher a 

planilha de 

desfazimento 

 Preenchimento de planilha disponibilizada pela SLTI/MPOG no 

site endereço eletrônico 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/desfazim

ento-de-bens . 

(5) Identificar os 

equipamentos 

 Para facilitar a identificação dos equipamentos devem-se etiquetar os 

mesmos de acordo com a numeração sequencial registrada na planilha 

para a SLTI. 

(6) Descaracterizar os 

equipamentos 

 Visando a segurança dos dados e informações do órgão, 

providenciar a retirada dos arquivos do HD dos computadores. 

 Retirar as licenças de softwares que podem ser realocadas em 

outras máquinas. 
(7) Devolver processo 

para Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

 Devolução do processo para demais encaminhamentos. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

(8) Enviar ofício à 

SLTI/MPOG  

 Enviar ofício à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informando a 

existência dos bens a serem desfeitos e sua classificação conforme prevê 

o Decreto nº 6.087/2007. 

SLTI 

(9) Indicar a 

instituição 

receptora dos bens 

 A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação indicará a 

instituição que receberá os bens de informática, em consonância 

com o Programa de Inclusão Digital do Governo Federal. 

 O prazo para manifestação de interesse da SLTI é de 30(trinta) 

dias. 

Comissão de 

Avaliação e 

Desfazimento 

 

Houve manifestação de 

interesse? 

 Sim: Aguardar a retirada dos bens para efetuar a doação e a 

baixa patrimonial. 

 Não: Proceder outra modalidade de desfazimento de bens. 

(10) Aguardar a retirada 

dos bens 
 Observar que as despesas com o carregamento e o transporte dos 

materiais e bens doados deverão correr por conta do beneficiado. 

Bens foram retirados? 
 Sim: Providenciar os documentos da doação; 

 Não: Contratar empresa de reciclagem 
(11) Montar processo para 

contratação de 

retirada dos bens 

conforme legislação 

ambiental 

 Elaborar processo para contratação de empresa de reciclagem de 

acordo com a legislação ambiental. 

Setor de 

Patrimônio 

(12) Providenciar os 

Termos de Doação e 

Retirada de Bens 

 Providenciar os Termos de doação e retirada de bens conforme 

Anexos 6 e 7. 

(13) Efetuar a baixa 

patrimonial 

 Proceder a baixa do material no Controle de Patrimônio, bem como 

outras providências cabíveis ao efetivo desfazimento do material, como 

a comunicação do feito aos setores vinculados à contabilidade e 

orçamento. 

(14)  Enviar o processo 

com relação de itens 

baixados para 

homologação 

 Juntar ao processo a relação de bens baixados e enviar ao Diretor 

Geral para homologação, conforme Anexo 8. 

Direção 

Geral 

(15) Homologar o 

processo de doação 
 Homologar o processo de doação; 

 

Setor de 

Patrimônio 
(16) Arquivar processo  Encerramento do processo. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/desfazimento-de-bens
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/desfazimento-de-bens
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4. EMBASAMENTO LEGAL  

Foi levado em conta, para elaboração deste Manual, modelos de manuais e obras de referência 

patrimonial, além do seguinte embasamento legal:  

Instrumento Responsável Finalidade 

Decreto Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro 1967.  

(Vigente) 

Casa Civil 

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, 

estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá 

outras providências. (Art. 87 Os bens móveis, materiais e 

equipamentos em uso ficarão sob a responsabilidade dos 

chefes de serviço, procedendo-se periodicamente a 

verificações pelos competentes órgãos de controle). 

Instrução normativa nº 142, de 05 

de agosto de 1983 - (Vigente). 

Departamento 

Administrativo 

do Serviço 

Público – DASP 

Orientar os órgãos integrantes do sistema de serviços gerais 

- SISG quanto a aplicação harmônica dos preceitos legais 

relacionados à designação de material de consumo e 

permanente e controle de materiais de duração estimada. 

Instrução Normativa nº 205, de 08 

de abril de 1988 - (Vigente). 

Secretaria de 

Administração 

Pública da 

Presidência da 

República 

Racionalizar com minimização de custos o uso de material 

no âmbito do SISG através de técnicas modernas que 

atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis 

condições de operacionalidade, no emprego do material nas 

diversas atividades. 

Decreto nº 99.658, de 30 de 

outubro de 1990 - (Revogado). 
Casa Civil 

Regulamentar, no âmbito da Administração Pública 

Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e 

outras formas de desfazimento de material. 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

- (Vigente). 
Casa Civil 

Regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. As 

questões referentes ao patrimônio público estão no 

Parágrafo 8º do Artigo 15 e nos Artigos 17; 18; 19; 73 e 74. 

Norma de Execução n.º4, de 31 de 

outubro de 1997 - (Vigente). 

Secretaria do 

Tesouro 

Nacional 

Conceituar material de consumo e material permanente 

estabelecendo normas para a operacionalização e 

apropriação contábil de subitens de despesas. 

Portaria nº 448, de 13 de setembro 

de 2002. 

Secretaria do 

Tesouro 

Nacional 

Divulgar o detalhamento das naturezas de despesa, 339030 

- Material de Consumo, 339036 - Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Física, 339039 - Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica e 449052 - Equipamentos e 

Material Permanente. 

Decreto nº 6.087 de 23 de abril de 

2007 - (Revogado) 
Casa Civil 

Altera os artigos 5º, 15 e 21 do Decreto no 99.658, de 30 de 

outubro de 1990, que regulamenta, no âmbito da 

Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a 

movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento 

de material, e dá outras providências. 

Instrução Normativa CGU nº 04, 

de 17 de fevereiro de 2009. 

Controladoria 

Geral da União 

Instituir os trâmites no caso de caso de extravio ou danos a 

bem público, que implicar em prejuízo de pequeno valor com 

apuração do fato por intermédio de Termo Circunstanciado 

Administrativo (TCA). 

Decreto nº 9.373 de 11 de maio de 

2018 - (Vigente) 
Casa Civil 

Revoga os Decretos n
o
 99.658, de 30 de outubro de 1990 e 

Decreto nº 6.087 de 23 de abril de 2007.  Dispõe sobre a 

alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a 

disposição final ambientalmente adequada de bens móveis 

no âmbito da administração pública federal.  

Portaria nº 783, de 22 de agosto de 

2016 - (Vigente). 

Reitoria do IF 

Sudeste MG 

Aprova a Instrução Normativa 01/2016 que disciplina os 

procedimentos de administração de bens patrimoniais do IF 

Sudeste MG  

Fonte: Elaborado pela autora a partir Santos (2016) e de Legislação disponível. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

A construção deste manual teve a intenção de clarear os conceitos básicos da gestão 

patrimonial, assim como os fluxos a serem seguidos no controle de bens permanentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - campus 

São João del Rei e levou em consideração a legislação pertinente à gestão patrimonial no 

sentido de disciplinar todos os procedimentos patrimoniais. 

 Os procedimentos propostos devem ser revistos periodicamente para verificação de 

pontos de melhoria no processo ou atualização da legislação pertinente ao tema deste 

documento. 

 Qualquer dúvida ou sugestão deverá ser encaminhada para o Setor de Patrimônio 

através de e-mail no seguinte no endereço eletrônico: patrimônio.sjdr@ifsudestemg.edu.br. 

  

mailto:patrimônio.sjdr@ifsudestemg.edu.br
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo - Controle de envio de notas de empenho 

MODELO - CONTROLE DE ENVIO DE NOTAS DE EMPENHO 

                              

Nº do 

Pregão  
UASG 

Nº 

Empenho 
Empresa 

Valor 

(R$) 
CNPJ E-mail Telefone 

Data de Envio 

ao Fornecedor 

Confirmação 

do 

recebimento  

Prazo de 

Entrega 

(dias) 

Previsão 

de 

Entrega 

Data de 

Recebimento 

no 

Almoxarifado 

Status               

(A) em 

Atraso (E) 

Entregue 

(P) 

Pendente   

Observações 

/ 

Ocorrências 

                              

                              

                              

                              

Fonte: Elaborada pela autora 
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Anexo 2: Lista de verificação para recebimento provisório 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

EVENTO:  
RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Orientações 
Os dados conferem?  

1. Verificação de 

conformidade da Nota 

Fiscal (confrontar os 

seguintes dados entre 

Nota de empenho (NE) 

e Nota Fiscal (NF): 

Número da Nota de Empenho (       ) Sim    (      ) Não 

  

Razão Social (       ) Sim    (      ) Não 

CNPJ (       ) Sim    (      ) Não 

Endereço, Bairro, CEP. (       ) Sim    (      ) Não 

Valor (       ) Sim    (      ) Não 

Descrição do material 

(quantidade, unidade de 

medida, preço unitário e total). 

(       ) Sim    (      ) Não 

2. Transportador Está cobrando frete?   

 3. Quantidade de 

Volumes 

a) Quantidade de volumes 

entregues confere com o 

quantitativo da Nota 

Fiscal? 

(       ) Sim  Aceitar a entrega 

(     ) Não   
Recusar a entrega, não assinar a nota fiscal e orientar a transportadora a entrar em contato com 

a empresa. 

b) Existem avarias nos 

volumes? 

(       ) Sim 

Analisar se integridade do conteúdo do volume, se constatado visualmente que este sofreu 

algum dano, deve ser recusado de imediato. Se não houver indícios de danos ao conteúdo da 

embalagem, pode ser aceito, entretanto o fato deve constar no termo de recebimento provisório. 

(     ) Não    Aceitar a entrega. 

c) Entregou produto 

errado? 

(       ) Sim  

Havendo divergência completa entre o material a ser entregue e o relatado na Nota Fiscal, o 

recebedor deverá recusar a entrega, informando o licitante acerca do ocorrido, sempre via 

correio eletrônico do IF SE MG. 

(     ) Não    Aceitar a entrega. 

4. Peso  -  
 Caso seja inviável a mensuração exata do peso, deve-se analisar se não há notável discrepância 

do relatado na NF e no efetivamente entregue. 

OBSERVAÇÕES:  

  

Cidade _______/______/_______ 

Responsável pelo 

recebimento provisório: 

Nome   

SIAPE   

Assinatura   
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Anexo 3: Termo de rejeição e devolução de mercadorias 

 

TERMO DE REJEIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (*) 

 Eu, _________________________________________, servidor público federal, 

matrícula SIAPE nº _____________, lotado no setor ___________________ do (órgão ou 

entidade pública), situado na 

_________________________________________________________, Bairro: 

_________________, Cidade:______________________, Estado: ____, venho através deste, 

devolver à empresa vendedora, o (s) produto (s), relacionado (s) na NF-e nº 

_________________, emitida em: ______________, referente à nota de empenho nº 

_______________pelo motivo abaixo assinalado: 

 

(   ) Material em desacordo com o solicitado. 

(   ) Divergência entre a quantidade indicada na nota com a quantidade entregue. 

(   ) Divergência entre a descrição do material constante na Nota Fiscal com o material 

entregue. 

(   ) Produto danificado ou com defeito. 

(   ) Outros: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 (Local), ______/______/_______ 

 Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 4: Guia de autorização de saída externa de bem permanente 

 

 

GUIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA EXTERNA DE BEM PERMANENTE (*) 
Responsável pela da carga patrimonial  

Localização  
Destino  

Recebedor do bem  

Justificativa/Motivo: 

 

 

 

 

 

Previsão de retorno  
Nº Patrimônio Descrição do bem Valor 

   

   

   

   

   

   

 

 

(Cidade, dia, mês e ano) 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Bem 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Recebedor 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Coord. do Patrimônio 

 

 

 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 5: Lista de verificação para inventário anual 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INVENTÁRIO ANUAL 

EVENTO:  
LOCAL:  

Ação 
Levantamento de bens permanentes 

1. Informações sobre o 

bem 

(1.1) A localização do bem confere? (       ) Sim    (      ) Não 

Se a resposta for NÃO, deve-se registrar 

essa informação na planilha de 

levantamento do acervo. 

1.2) A carga patrimonial confere? (       ) Sim    (      ) Não 

1.3) O bem possui número de tombamento? (       ) Sim    (      ) Não 

1.4) O bem possui plaqueta de identificação? (       ) Sim    (      ) Não 

1.5) A descrição do bem está correta? (       ) Sim    (      ) Não 

1.6) O bem consta no acervo patrimonial? (       ) Sim    (      ) Não 

1.7) O bem é necessário na unidade? (       ) Sim    (      ) Não 

1.8) Qual o estado de conservação do bem?   

(*) 

(        ) NOVO 

O estado de conservação deverá ser 

registrado na planilha de levantamento do 

acervo para cada bem. 

(        ) BOM 

(        ) OCIOSO 

(        ) RECUPERÁVEL 

(        ) 

ANTIECONÔMICO 

(        ) 

IRRECUPERÁVEL 

2. Informações 

complementares 

2.1) Há bens particulares distribuídos no 

órgão? 
(       ) Sim    (      ) Não 

Relacionar as informações 

complementares referentes às questões de 

2.1 a 2.8 neste formulário para que sejam 

considerados na elaboração do relatório 

circunstanciado do Inventário Anual. 

2.2) Os bens particulares possuem a Guia de 

autorização de entrada/saída de bens de 

terceiros? 

(       ) Sim    (      ) Não 

2.3) Os bens particulares possuem etiqueta de 

identificação? 
(       ) Sim    (      ) Não 

2.4) Existe algum bem que consta no acervo 

mais não foi encontrado? 
(       ) Sim    (      ) Não 

2.5) Existe algum bem localizado na unidade 

mas que não possui nº de tombamento ou 

registro patrimonial? 

(       ) Sim    (      ) Não 

2.6) Existe algum cadastrado indevidamente 

(material de consumo x permanentes)? 
(       ) Sim    (      ) Não 

2.7) Existem itens cadastrados em 

duplicidade (constam em duas localidades ao 

mesmo tempo)? 

(       ) Sim    (      ) Não 

2.8) Existem bens de terceiros cadastrados 

como bens do órgão? 
(       ) Sim    (      ) Não 

OBSERVAÇÕES:  

  

  

Local,_____/___/____ 
 

  

Assinatura do Responsável pelo Levantamento/ SIAPE 

 
Assinatura do Servidor que acompanhou o levantamento/SIAPE 

(*) Estado de Conservação de um bem: 1 - Novo: refere-se a item comprado e que possui menos de um ano de uso; 2 – Bom: bem em uso e em 

perfeitas condições; 3- Ocioso: bem que não está sendo aproveitado, embora em perfeitas condições de uso; 4 – Recuperável: bem cujo valor de 

manutenção é inferior a 50% do valor para aquisição de um bem novo, sendo possível a sua manutenção e recuperação; 5 – Antieconômico: bem 

cuja manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de seu uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 6- Bem que 

devida a perda de suas características não pode ser mais utilizado para o fim a que se destina ou quando o custo para sua recuperação for maior 

que 50% do seu valor de mercado e não seja justificável a sua recuperação após análise do seu custo benefício. 
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Anexo 6: Aviso de doação de bens 

AVISO DE DOAÇÃO DE BENS Nº __/201X (para lançar no SIAFI) (*) 

 

  O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais (ou Campus _____________ ), no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 

Decreto Presidencial de 24/04/2013, publicado no diário Oficial da União, Edição nº 79, de 

25/04/2013, seção 2, página 01 (ou especificações do Diretor Geral), TORNA PÚBLICA a 

intenção de se desfazer de forma definitiva, por meio de DOAÇÃO, os itens a seguir 

relacionados, considerados inservíveis para esta Instituição, localizados na cidade de 

_________________ /MG, conforme processo administrativo nº 

_______________________, lote ___: (LISTAR OS BENS, informando a classificação 

OSCIOSO, RECUPERÁVEL, ANTIECONÔMICO OU IRRECUPERÁVEL) 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________. Os interessados em 

receber os bens por doação deverão se manifestar pelo e-mail 

____________@ifsudestemg.edu.br, em até 10 (dez) dias, mencionando o número desta 

mensagem do SIAFI, a identificação do lote, bem como o do processo administrativo 

supracitado e informando a UG e o CNPJ do órgão interessado, identificar a pessoa que 

detenha poderes para a prática do ato, assim como a pessoa que receberá os bens e assinará o 

respectivo Termo de Doação. Se houver dois ou mais interessados, aplicar-se-á a seguinte 

ordem de preferência: 1º) Campus/Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; 2º) órgão ou entidade da Administração Pública 

Federal direta, autárquica ou fundacional vinculados ao Ministério da Educação; 3º) órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro 

órgão integrante de qualquer dos demais Poderes da União; 4º) Órgãos e entidades dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal; 5º) interesse pelo maior número de lotes/itens; 6º) 

ordem cronológica de manifestação de interesse. Demais esclarecimentos, inclusive fotos, 

devem ser solicitados pelo endereço eletrônico citado ou pelos telefones (xx) _____ - ______, 

no horário de 12h às18h, com a seção de patrimônio. Os bens poderão ser vistos no local onde 

se encontram, a partir de agendamento diretamente com a seção de patrimônio, nos telefones 

indicados. 

Att. 

(Cidade, dia, mês e ano) 

_____________________ 

Fulano de tal 

(setor) 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 

 

  

mailto:____________@ifsudestemg.edu.br
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Anexo 7: Laudo de avaliação de bens  

 

NOME DA INSTITUIÇÃO:_______________________________________________  

 

COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS (*) 

DESCRIÇÃO DO BEM E OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Nº do processo  

Nº do lote  

Nº do patrimônio  

Descrição técnica do lote: (Ex.: mesa em 

“L”, em MDF, etc...) 
 

Descrição do estado de conservação do 

bem 
 

Estado de conservação atual do bem (  ) Excelente   (  ) Bom   (  ) Regular   (  ) Ruim   (  ) Inservível 

Necessidade de manutenção? (  ) Sim   (  ) Não 

Valor de mercado estimado do bem R$ 

Valor estimado para recuperação do bem R$ 

 

Assinaturas da Comissão ______________________________ 

Obs.:  

(*) Cada avaliação, através deste formulário, deverá corresponder à respectiva fotografia do bem. 

(**) Preço de aquisição ou de avaliação: o bem móvel cujo valor de aquisição ou custo de produção for 

desconhecido será avaliado tomando como referência o valor de outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo 

estado de conservação e a preço de mercado. 

(***) Para efeitos de aplicação dos critérios estabelecidos neste Termo, deve ser considerado: 

a) Bom: quando estiver em perfeito estado; 

b) Recuperável: quando o bem necessitar de reparos que possam ser realizados pelo IF Sudeste MG; 

c) Antieconômico: quando sua recuperação for onerosa ou o seu rendimento precário, em virtude do uso 

prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

d) Irrecuperável: quando não puder mais ser usado para o fim a que se destina, devido à perda de suas 

características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação; um bem móvel será considerado 

irrecuperável por inviabilidade econômica, quando o custo de sua recuperação representar mais de 50% do seu 

valor de mercado. 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG  
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Anexo 8: Solicitação de interesse na doação de bens 

(obs.:) Termo facultativo, uma vez que se já houve a publicação de Aviso, bem como a publicação de sua 

prorrogação, não tendo ocorrido interessados, a Administração poderá realizar a baixa patrimonial do bem. 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERESSE NA DOAÇÃO DE BENS (*) 

 

MAGNÍFICO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

SUDESTE DE MINAS GERAIS: 

ou 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR GERAL DO CAMPUS ___________________, DO IF SUDESTE 

MG: 

  O (ÓRGÃO), neste ato representado pelo seu (CARGO), Sr(a) (NOME), CPF n.° (CPF), matrícula nº 

(MATRÍCULA), nos termos da Lei n. 8.666/93 e as Orientações de Procedimentos de Administração de Bens 

Patrimoniais, fornecidas pela Pró-reitoria de Administração deste Instituto, bem como na forma da descrição dos 

bens constante no Aviso de Doação nº _____/2016, vem à presença de Vossa Senhoria requerer a doação do(s) 

lote(s) de bens constantes da relação abaixo: 

Nº DO LOTE PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO DO ITEM 

   

   
 

Informamos que o(s) referido(s) bem(ns) serão destinados a 

______________________________________________________________ e terão a finalidade de 

___________________________________________________________. 

 

Indico (NOME), (CARGO), (CPF) ______________, telefone nº_____________, para, 

em nome deste Órgão Requerente, retirar os bens no local em que se encontram, em horário a combinar. 

 

Nesta oportunidade, indicamos também, o futuro responsável pela carga patrimonial, Sr. ou Srª (NOME), 

(CARGO), (CPF). 

 

Atenciosamente, 

(Cidade, dia, mês e ano). 

__________________________ 

(NOME)/ (CARGO) 

 (*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 9: Prorrogação no aviso de doação de bens 

 

AVISO DE DOAÇÃO DE BENS 01/2016 (*) 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

 

  O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais (ou Campus _____________ ), no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 

Decreto Presidencial de 24/04/2013, publicado no diário Oficial da União, Edição nº 79, de 

25/04/2013, seção 2, página 01 (ou especificações do Diretor Geral), considerando a 

autorização para doação de bens móveis exarada pelo Reitor/Diretor Geral, no processo 

administrativo nº ____________________ e, considerando, ainda, que o prazo do AVISO DE 

DOAÇÃO DE BENS nº ___ / 2016, não ocorreram interessados, TORNA PÚBLICA a 

PRORROGAÇÃO do prazo para solicitações, por mais 10 (dez) dias, com início em ___ 

/___ / ___ e término em ___ /___ / ____, permanecendo inalterados os demais itens do 

referido aviso. 

 

(Cidade, dia, mês e ano) 

 

_____________________ 

Fulano de tal 

(setor) 

 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 10: Suspensão de prazo no aviso de doação de bens 

 

AVISO DE DOAÇÃO DE BENS 01/2014 (*) 

SUSPENSÃO DE PRAZO 

 

 

  O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais (ou Campus _____________ ), no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 

Decreto Presidencial de 24/04/2013, publicado no diário Oficial da União, Edição nº 79, de 

25/04/2013, seção 2, página 01 (ou especificações do Diretor Geral), considerando a 

autorização para doação de bens móveis exarada pelo Reitor/Diretor Geral, no processo 

administrativo nº ____________________ e, considerando, ainda, que o prazo do AVISO DE 

DOAÇÃO DE BENS nº ___ / 2016, não ocorreram interessados, TORNA PÚBLICA a 

SUSPENSÃO do trâmite dos autos, pelo prazo de 06 (seis) meses, com início em ___ /___ / 

___ e término em ___ /___ / ____, antes de da retomada do prosseguimento da doação, 

mediante nova publicação de Aviso de Doação de Bens. 

 

(Cidade, dia, mês e ano) 

 

_____________________ 

Fulano de tal 

(setor) 

 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 11: Minuta de contrato 

 

MINUTA DE CONTRATO (*) 

 

Termo de Doação que entre si celebram a 

_________________________________ e o IF 

Sudeste MG – (Reitoria/Campus _________). 

       

 

Pelo presente instrumento de doação, de um lado o INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 

(Reitoria/Campus) autarquia criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, inscrito 

no CNPJ sob o nº _________________, sediado na rua 

_______________________________________, na cidade de __________________, 

doravante denominado DOADOR, neste ato, representado 

por__________________________, residente e domiciliado em 

_________________________, portador do CPF nº ____________, RG nº 

___________________, e do outro o ________________________________________, 

inscrito no CNPJ sob o nº _________________, sediado na rua 

_______________________________________, na cidade de __________________, 

doravante denominada DONATÁRIO, neste ato representada pelo Sr. 

__________________________________, RG: _____________________, CPF: 

________________________, credenciado por Delegação de Competência através de 

_________________________, tendo justo e acordado o seguinte: 

 

1 - O presente Termo tem por objeto a doação dos bens móveis constantes do ANEXO. 

 

2 - O DONATÁRIO obriga-se a utilizar os bens do ANEXO do presente Termo para os fins 

a que se destinam e se compromete a incorporá-los ao seu acervo patrimonial.  
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3 – Por este ato, o DOADOR transfere ao DONATÁRIO, irrevogavelmente, o domínio, a 

posse e a propriedade sobre os bens. 

 

4 – O valor dos bens constantes do Anexo do presente Termo é de R$____________ (valor 

por extenso). 

 

 Assim, estando justas e pactuadas, assinam as partes este Termo de Doação, em 02 

(duas) vias de igual teor e para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas 

adiante nomeadas e que assinam abaixo. 

 

    ____________, ___ de ______de 20___. 

 

 

DOADOR: ______________________________________________ 

 

DONATÁRIO: _____________________________________________ 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ____________________________________ 

CPF:  

 

2. _____________________________________ 

CPF: 

 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 12: Termo de retirada de bens 

 

 

TERMO DE RETIRADA DE BENS (*) 

 

 

  (ÓRGÃO), neste ato representado pelo seu (CARGO), Sr(a) (NOME), CPF n.° (CPF), 

matrícula nº (MATRÍCULA), nos termos da Lei n. 8.666/93 e as Instruções Normativas sobre 

Procedimentos de Administração de Bens Patrimoniais, fornecidas pela Pró-reitoria de 

Administração e Planejamento deste Instituto, bem como na forma da descrição dos bens 

constante no Aviso de Doação nº _____/2016, CONFIRMO a retirada dos seguintes bens: 

 

Nº DO LOTE PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO DO ITEM 

   

   

   

   

 

 

(Cidade, dia, mês e ano). 

 

 

__________________________ 

(NOME)/(CARGO) 

 

 (*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 13: Termo de homologação de doação de bens 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS (*) 

 

 

Referência: Processo Administrativo nº ____________________ 

AVISO DE DOAÇÃO DE BENS Nº __/2016 

Objeto: ______________________________________________ 

Doador: IF Sudeste MG – Campus ________________________ 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

  Após realização dos procedimentos para doação de bens, dos quais ocorreram 

interessados classificados de acordo com critérios objetivos previamente estabelecidos no 

Aviso de Doação de Bens, devidamente publicado por esta Instituição, e, considerando que 

todo o trâmite de execução da doação transcorreu dentro da legalidade, sem nenhuma 

intercorrência verificada, HOMOLOGO a presente doação, para que o órgão (ou 

Instituição) donatária retire os bens das dependências de nossa unidade, no prazo de 05 

(cinco) dias, de modo que o setor de patrimônio proceda à baixa patrimonial dos bens. 

(Cidade, dia, mês e ano). 

 

__________________________ 

(NOME) 

(Reitor do IF Sudeste MG) 

ou 

(Diretor Geral do Campus ________) 

(*) Adaptado da Instrução Normativa 01/2016  do IF Sudeste MG 
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Anexo 14: Indicadores de desempenho do processo de gestão patrimonial 

 

Subprocesso 2: Distribuição de bens permanentes 

Área Responsável:  Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio 

Responsável: chefe do setor de 

Patrimônio 

Nome do Indicador 

Índice de bens distribuídos 
Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de bens permanentes 

distribuídos no período 

Fórmula de Cálculo 

IDbp (t) = Índice de 

distribuição de bens 

patrimoniais 

It. D./período = Quantidade 

de itens distribuídos no mês 

It. Rec./mês = Quantidade 

de itens recebidos no mês 

IDbp(t) = It. D./mês  x 100 

      It. Rec./mês 

Origem dos componentes da fórmula 

de cálculo 

Planilha de envio e recebimento de 

bens; planilha de bens incorporados e 

planilha de bens distribuídos 

Interpretações Possíveis 

 Quanto maior o número, mais eficaz é o processo; 

 Quanto menor o índice demonstra que o setor de patrimônio 

está com itens estocados, devendo verificar qual o motivo dos 

mesmos estar parados no depósito, se isso não vai prejudicar 

as atividades meio e fim da instituição; 

 Bens permanentes implicam em altos investimentos em 

recursos financeiros e por isso não é recomendado a 

aquisição dos mesmos para estoque, principalmente se forem 

equipamentos, que devido aos avanços tecnológicos podem 

ficar ultrapassados ou sair de linha antes mesmo do uso. 

 O ideal é a utilização do bem dentro do prazo de garantia e 

caso o material ou equipamento fique guardado em depósito 

sem a devida utilização pode prejudicar o acionamento da 

assistência técnica, e o órgão deverá arcar com as despesas de 

manutenção ou reparo. 

Faixa de Aceitação 

Maior que 90% 

 

Periodicidade de Aplicação 

Semestral 
Periodicidade de Avaliação 

Semestral. 
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Subprocesso 3: Transferência e Movimentação de bens permanentes 

Área Responsável:  Coordenação de Almoxarifado e 

Patrimônio 

Responsável: chefe do setor de 

Patrimônio 

Nome do Indicador 

Índice de ordem de serviço 

atendida 

Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

  

Descrição do Indicador 

Mede o índice de ordens de 

serviços (referentes à 

movimentação de bens 

permanentes) atendidas no 

período 

Fórmula de Cálculo 

IOSbp (t) = Índice de ordens de 

serviços de movimentação de 

bens patrimoniais 

OS/trim = Quantidade de ordem 

de serviços de movimentação no 

trimestre 

Mov./trim = Quantidade de 

movimentações no trimestre 

IOSbp (t) = Mov. /trim x 100 

      OS/trim 

Origem dos componentes da fórmula 

de cálculo 

Ordens de serviços de transferência e 

movimentação de bens permanentes/mês 

Interpretações Possíveis 

 Quanto maior o número, mais eficaz é o processo; 

 Comparar com os Boletins de Serviço para verificar se 

todas as movimentações referentes às alterações referentes 

a desvinculação do cargo, função ou emprego foram 

solicitadas e realizadas. 

 Caso os bens sejam movimentados sem autorização, as 

informações ficarão desatualizadas e o controle 

patrimonial comprometido; portanto, é importante que 

todas as movimentações sejam efetuadas mediante ordens 

de serviço. 

 

Faixa de Aceitação 

Maior que 90% 

 

Periodicidade de Aplicação 

Trimestral 
Periodicidade de Avaliação 

Trimestral. 
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Subprocesso: Transferência e Movimentação de bens permanentes 

Área Responsável:  Coordenação de Almoxarifado e 

Patrimônio 

Responsável: chefe do setor de 

Patrimônio 

Nome do Indicador 

Índice de atualização de Termos de 

Responsabilidade 

Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

  

Descrição do Indicador 

Mede o índice de atualização  de 

Termos de Responsabilidade para 

avaliar o que foi e o que falta ser 

revisado no período 

Fórmula de Cálculo 

AtTR= Atualização de Termos de 

Responsabilidade 

TR Rev. = Termos de 

responsabilidade revisados  

TR Emit. = Termos de 

responsabilidade emitidos 

AtTR = TR Rev.   x 100 

      TR Emitidos 

Origem dos componentes da 

fórmula de cálculo 

Relação de termos de 

responsabilidade; ordens de 

serviços. 

Interpretações Possíveis 

 Quanto maior o número, mais eficaz é o processo; 

 Caso os bens sejam movimentados sem autorização, os termos de 

responsabilidade ficarão desatualizadas e o controle patrimonial 

comprometido. 

 

Faixa de Aceitação 

Maior que 90% 

 

Periodicidade de Aplicação 

Aplicação 

Periodicidade de Avaliação 

Trimestral. 
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Subprocesso 4: Inventário Anual de bens permanentes 

Área Responsável:  Comissão de Inventário Responsável: Presidente da 

Comissão de Inventário 

Nome do Indicador 

Divergências de Inventário 
Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de divergências 

encontradas na realização do 

inventário  

Fórmula de Cálculo 

Div (g) = Divergência geral 

It. c/ Div. = Quantidade de itens com 

divergências 

It. Inv. = Quantidade de itens 

inventariados 

Div (g) = It. c/Div  x 100 

     It. Inv. 

Origem dos componentes da 

fórmula de cálculo 

Relação de Inventário; Relação de 

bens do órgão 

Interpretações Possíveis 

 Verificar o desempenho da área patrimonial referente à 

atualização do cadastro e localização dos bens permanentes; 

 Quanto menor o número, mais eficaz é o processo; 

 As divergências podem ser provenientes de itens encontrados não 

cadastrados ou por itens cadastrados não encontrados. 

 

Faixa de Aceitação  

Menor que 5% 

Periodicidade de Aplicação 

Anual 
Periodicidade de Avaliação 

Anual. 

  



 

232 

 

Subprocesso 4: Inventário Anual de bens permanentes 

Área Responsável:  Comissão de Inventário Responsável: Presidente da 

Comissão 

Nome do Indicador 

Divergências de Inventário a maior 
Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de divergências 

referente a itens encontrados no 

inventário e não cadastrados  

Fórmula de Cálculo 

Div (>) = Divergências de inventário 

a maior 

It. Enc. ñ Cad. = Quantidade de itens 

encontrados e não cadastrados 

Tot.It. Cad. = Quantidade de itens 

cadastrados (=inventariados) 

Div (>) = It.Enc. ñ Cad. x 100 

     Tot.It. Cad. 

Origem dos componentes da 

fórmula de cálculo 

Relação de Inventário; Relação de 

bens do órgão 

Interpretações Possíveis 

 Quanto menor o número, mais eficaz é o processo; 

 Essa situação pode ser proveniente de:  

 Problemas na etapa de cadastro e incorporação de bens 

(Subprocesso de Recebimento); 

 Exclusão equivocada do item na fase de movimentação 

ou transferência de bens; 

 Erro da comissão de inventário na contagem dos bens 

Faixa de Aceitação  

Menor que 5% 

Periodicidade de Aplicação 

Anual 
Periodicidade de Avaliação 

Anual 
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Subprocesso 4: Inventário Anual de bens permanentes 

Área Responsável:  Comissão de Inventário Responsável: Presidente da 

Comissão 

Nome do Indicador 

Divergências de Inventário a menor 
Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de divergências 

referente a itens cadastrados e não 

encontrados  no inventário  

Fórmula de Cálculo 

Div (<) = Divergências de inventário 

a menor 

It. Cad. ñ Enc. = Quantidade de itens 

cadastrados e não encontrados 

Tot.It. Cad. = Quantidade de itens 

cadastrados (=inventariados) 

Div (<) = It.Cad. ñ Enc. x 100 

     Tot.It. Cad. 

Origem dos componentes da 

fórmula de cálculo 

Relação de Inventário;  

Relação de bens do órgão 

Interpretações Possíveis 

 Quanto menor o número, mais eficaz é o processo; 

 Essa situação pode ser proveniente de:  

 Movimentação ou transferência de bens sem a 

atualização dos termos de responsabilidade 

 Erro da comissão na contagem dos bens; 

 Extravio ou desaparecimento de bens (furto ou roubo) 

sem a devido registro. 

Faixa de Aceitação  

Menor que 5% 

Periodicidade de Aplicação 

Anual 
Periodicidade de Avaliação 

Anual. 
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Subprocesso 5: Conservação e recuperação de bens permanentes 

Área Responsável:  Coordenação de Almoxarifado e 

Patrimônio 

Responsável: chefe do setor de 

Patrimônio 

Nome do Indicador 

Recuperação de bens 
Unidade de Medida 

Percentual 
Tipo 

Eficácia 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de recuperação de 

bens defeituosos ou estragados 

Fórmula de Cálculo 

IRecup. = Índice de bens 

recuperados 

It. Recup. = Quantidade de itens 

recuperados  

It. OR= Quantidade de itens ociosos 

classificados como recuperáveis 

IRecup. = It. Recup.  X 100   

         It. OR 

Origem dos componentes da 

fórmula de cálculo 

Relatório de bens recuperáveis; 

relatório de bens 

consertados/recuperados 

Interpretações Possíveis 

 Verificar o desempenho o das ações de manutenção e recuperação 

de bens móveis; 

 Quanto maior o número, mais eficaz é o processo; 

 A recuperação de bens classificados como recuperáveis implica 

em economia aos cofres públicos uma vez que aumenta seu tempo 

de vida útil; 

 O setor demandante será atendido mais rapidamente do que a 

elaboração de certame para aquisição de um novo bem 

 

Faixa de Aceitação  

Maior que 90% 

Periodicidade de Aplicação 

Anual 
Periodicidade de Avaliação 

Anual 

 


