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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 
DIVISÃO DE MATERIAS E PATRIMÔNIO – DIMAP 

 
 
 

SETOR DE PATRIMÔNIO 
 

Setor responsável pelos bens móveis e imóveis da UFSJ. 
Campus Santo Antonio, Campus Dom Bosco, Campus Tancredo de Almeida Neves, Centro 
Cultural, Fortim dos Emboabas, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Campus Alto Paraopeba e 
Campus de Sete Lagoas 

 
SEDE: Campus Santo Antônio, Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei-MG, 
TELEFONE: (32) 3379-2316 ou RAMAL 2316 

 

APRESENTAÇÃO 
Apresentamos esta cartilha em cumprimento ao disposto no Estatuto da universidade Federal de São 

João del Rei, em seu capítulo V: 

                             Art.45. Constituem o patrimônio da UFSJ: 

I. - os bens e direitos a ela incorporados no ato de suas instituição; 

II. - os bens e direitos a ela incorporados no ato de sua instituição; 

III. - as doações ou legados que receber; 

IV. - as incorporações que resultem de serviços por ela realizados; 

V. - as marcas, patentes, direitos autorais e outros previstos em lei. 

Parágrafo Único. Os bens e direitos da UFSJ são utilizados ou aplicados exclusivamente para 

consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados, a não ser nos casos e condições 

permitidos em lei. 

 

INTRODUÇÃO 
Visando estabelecer uma padronização dos procedimentos no que diz respeito a guarda, 

tombamento, transferências, baixas, incorporações e dentre outras ações pertinentes a área de 

Patrimônio é que se faz necessário o estabelecimento de um instrumento que venha normatizar 

todos os procedimentos necessários para uma boa gestão dos bens patrimoniais da Universidade. 
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OBJETIVO: 
Definir conceitos e competências, estabelecendo procedimentos para toda a movimentação física e 

contábil dos bens patrimoniais, próprios e de terceiros, sob a responsabilidade da Universidade. 

CONCEITOS (Em ordem alfabética): 

ALIENAÇÃO: procedimento de transferência da posse e propriedade de um bem, por intermédio 

de venda, doação ou permuta. NOTA: A alienação de bens da Administração Pública obedece às 

disposições contidas no artigo 17, Inciso II da Lei Federal 8.666/93. 

BAIXA PATRIMONIAL: procedimento de exclusão de bens do Ativo Permanente da 

Universidade. 

BENS DE TERCEIROS/CESSÃO DE USO: “É a transferência gratuita da posse de um bem 

público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 

estabelecidas no respectivo termo, por certo ou indeterminado. É ato de colaboração entre 

repartições públicas em que aquela que tem bens desnecessários aos seus serviços cede o uso a 

outra que está precisando” (Direito Administrativo Brasileiro – Hely Lopes Meirelles). 

BENS DE TERCEIROS/PERMISSÃO DE USO: “Ato negocial com ou sem condições,gratuito 

ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, sempre modificável e revogável; unilateral, 

discricionário e precário, através do qual a Administração faculta ao particular a utilização 

individual de determinado bem, desde que, também de interesse da coletividade”. (Direito 

Administrativo Brasileiro – Hely Lopes Meirelles). 

BENS DE TERCEIROS: é todo material permanente ingressado na universidade através de 

contrato de Cessão de uso/depósito, ou quando o órgão financiador é o detentor do bem. 

BENS DO ATIVO PERMANENTE: classificado quanto a sua natureza do ponto de vista do 

patrimoniamento, valendo-se,  para a adequada classificação, da assessoria de Órgãos Técnicos e/ou 

Unidades interessadas. 

COMODATO: é todo empréstimo gratuito de bem infungíveis (duráveis) que devem ser restituídos 

no tempo convencionado, ou recebidos por doação. 

CONVÊNIO: Acordo entre dois ou mais órgãos públicos, onde são realizadas aquisições de bens 

patrimoniais com recursos do órgão concedente do convênio, podendo ou não ser doado para a 

Universidade. 

DEPÓSITO: local de “trânsito” de bens permanentes, onde se guarda o bem até sua destinação 
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final. 

DISPONIBILIDADE: procedimento pelo qual o usuário informa o desuso/inservibilidade do bem. 

DISTRIBUIÇÃO: processo de entrega, recebimento e posse de um bem. 

DOAÇÃO: entrega gratuita de direito de propriedade para a Universidade, constituindo-se em 

liberalidade do doador. 

DOAÇÃO CLAUSULADA: entrega gratuita de direito de propriedade para a Universidade, 

constituindo-se em liberalidade do doador, cuja utilização e/ou destinação encontra-se estabelecida 

no respectivo termo de doação. 

PLAQUETAGEM: identificação física do bem através da atribuição de número patrimonial, por 

meio de plaqueta. 

 NOTA: sempre que possível, deve-se fixar a plaqueta em lugar visível e outra oculta, como medida 

de segurança, tendo a precaução necessária para que não seja afetado o funcionamento do bem. 

Quando não for possível a fixação da etiqueta, adotar outros meios para identificação do bem: como 

pintura, gravação, etc. Nenhum bem incorporado ao patrimônio deve ficar sem número de 

identificação. 

LEVANTAMENTO FÍSICO/INVENTÁRIO: Levantamento e identificação dos bens e locais, 

visando comprovação de existência física, integridade das informações contábeis do usuário 

responsável. 

LOCALIZAÇÃO FÍSICA: campus, prédio, andar, sala ou outra edificação situada ou não nos 

Campi da Universidade, registrado no seu cadastro de bens imóveis, onde se encontram os bens 

móveis. 

NOTA: Instalação Física dos prédios da UFSJ, identificados por número gerado pelo Sistema 

SISERGE 

PATRIMÔNIO: conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de apreciações econômicas, 

obtidas através de compra, doação ou outra forma de aquisição, devidamente identificado e 

registrado. 

RESPONSÁVEL COLETIVO: aquele que detém a guarda dos bens de uso comum. 

MUDANÇA DE LOCAL:  procedimento pelo qual se transfere um bem de um Setor para outro, 

dentro da mesma Unidade. 

MUDANÇA DE RESPONSABILIDADE: procedimento pelo qual se transfere a responsabilidade 
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sobre os bens, nas mudanças de seus detentores. 

TRANSFERÊNCIA: procedimento pelo qual se desloca fisicamente um bem de uma Unidade para 

outra. 

USUÁRIO RESPONSÁVEL OU DETENTOR: aquele que detém o bem sob sua guarda 

(conforme Art. 94, lei 4.320, de 17 março de 1964); 

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA ÁREA DE PATRIMÔNIO 

 

COMPRA: incorporação de bem patrimoniável adquirido via empenho. Documentação necessária: 

nota fiscal, nota de empenho, SD emitida pelo Sistema SISERGE. 

NOTA: Autuar toda documentação em processo administrativo. 

A nota fiscal deverá estar em conformidade com a nota de empenho. 

 

CONVÊNIO: incorporação de bem adquirido com verbas de Convênios. 

Documentação necessária relativa a cada Convênio: cópia do instrumento de convênio; nota fiscal, 

relação detalhada dos bens, respectivos valores e em caso de importações, declaração de 

importação. O processo necessita de autorização do Reitor e do órgão concedente, através de 

emissão de termo de doação. 

 

DOAÇÃO: As incorporações devem ser efetuadas das seguintes formas. 

 DOAÇÃO DE INSTITUIÇÕES: documentação necessária: termo de doação, termo de 

aceitação e transferência de domínio e relação dos bens com os respectivos valores, 

declaração de importação em caso de bens importados. 

 

 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA: documentação necessária: termo de doação constando CPF, 

descrição e valor do bem, ou nota fiscal. O processo necessita de aprovação do Reitor. 

 

 EM PODER DE TERCEIROS, CONVÊNIOS E OUTROS: registro de um bem 

patrimoniado utilizado por terceiros fora da Universidade. 

Documentação necessária:instrumento do convênio ou termo de Permissão de uso ou Termo de 

Comodato. O processo necessita de autorização do Reitor. 

NOTA: No termo deverá constar o período, e o tipo de vínculo (Empréstimo, Comodato ou 

contrato). 
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FABRICAÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS: procedimento para incorporar um bem 

patrimoniável fabricado na própria Unidade ou em outro local. 

Documentação necessária: guia de produção, documento que comprove a fabricação do bem 

emitido pelo executor no caso de fabricação própria, nota fiscal no caso de fabricação de terceiros. 

O processo necessita de autorização do Reitor. 

 

PASSAGEM DE BENS (TRANSFERÊNCIA): utiliza-se desta ação para se transferir um bem 

patrimoniado de uma Instituição para outra. 

Documentação necessária: ofício demonstrando o interesse pelo bem. O processo necessita de 

autorização do Reitor da Universidade Cedente. 

 

Reincorporação: incorporação de um bem baixado. 

Documentação necessária: autuar processo com o ofício de solicitação da referida incorporação. 

Necessita de autorização do CHEFE IMEDIATO da área requerente. 

 

MIGRAÇÃO DE BENS: migração de um bem patrimoniado e um Centro de Custo, ou de uma 

sala, prédio ou campus. 

NOTA: procedimento considerado temporário, porém deverá ser comunicado ao Setor de 

Patrimônio através de memorando. 

 

INVENTÁRIO FÍSICO: procedimento adotado anualmente com a designação de uma Comissão 

de Patrimônio, nomeada pelo Reitor. 

 

COMPETÊNCIAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO: 

 

INCORPORAÇÃO DE BENS: 

 Recebimento da documentação pertinente à incorporação dos bens; 

 Cadastramento dos bens no Sistema SISERGE; 

 Emissão do termo de responsabilidade; 

 Identificação física do bem, com a fixação de plaqueta patrimonial, observada a 

padronização de etiqueta de código de barras, gerada pelo Sistema SISERGE; 

 

GERENCIAMENTO DE BENS: 

 Transferência do bem; 

 Conscientização do Usuário; 
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 Divulgação de Procedimentos; 

 Atualização de Sistema; 

 Propostas de Melhorias; 

 Recebimentos de bens à disposição, inservíveis ou não, bem como sua redistribuição; 

 Providenciar a manutenção de bens quando solicitado pelo responsável; 

 Baixa do bem; 

 Realização de Levantamento Físico/Inventário patrimonial. 

NOTA 1: finalizando os procedimentos patrimoniais, os processos são encaminhados à Divisão 

Financeira para a contabilização. 

 

COMPETÊNCIAS DO USUÁRIO: 

 De acordo com a Resolução ______/CONDI, os servidores docentes, técnicos e 

administrativos são pessoalmente responsáveis pelos bens da Universidade, de qualquer 

espécie, postos sob sua guarda, assim como toda movimentação de bens (troca de 

responsável, mudança de local, solicitação de recolhimento, transferência) deverá ser 

comunicada ao Patrimônio. 

 Solicitar a manutenção de bens sob sua responsabilidade ao Setor de Patrimõnio quando 

necessário. 

 Quando do seu desligamento da Unidade, o responsável deverá entregar a carga patrimonial 

sob sua responsabilidade ao Setor de patrimônio que emitirá um nada consta e encaminhará 

ao Gabinete para emissão da Portaria de Exoneração. 

 Providenciar a lavratura do Boletim de ocorrência na Prefeitura de Campus quando houver 

furto ou extravio de bens sob sua responsabilidade e a PRECA deverá enviar cópia para o 

setor de Patrimônio. 

 Ter relação de bens sob sua guarda (Termo de Responsabilidade). 

 

DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO 
(Conforme Instrução Normativa nº 205, de abril de 1988) 

 Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do 
material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou 
culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda. 

 É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade 
ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. 

 O documento básico para ensejar exame do material e/ou averiguação de causas da 
irregularidade havida com o mesmo será a comunicação do responsável pelo bem, de 
maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de participações verbais, que, 
informalmente, antecipam a ciência, pelo administrador, dos fatos ocorridos. 
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 Recebida a comunicação, o dirigente do Departamento de Administração ou da unidade 
equivalente, após a avaliação da ocorrência poderá: 

o concluir que a perda das características ou avaria do material decorreu do uso normal 
ou de outros fatores que independem da ação do consignatário ou usuário; 

o identificar, desde logo, o (s) responsável (eis) pelo dano causado ao material, 
sujeitando-o(s) às providências cabíveis; 

o designar comissão especial para apuração da irregularidade, cujo relatório deverá 
abordar os seguintes tópicos, orientando, assim, o julgamento quanto à 
responsabilidade do (s) envolvido(s) no evento: 
 
- a ocorrência e suas circunstâncias; 
- estado em que se encontra o material; 
- valor do material, de aquisição, arbitrado e valor de avaliação; 
- possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se há matéria-prima 
a aproveitar; 
- sugestão sobre o destino a ser dado ao material; e, 
- grau de responsabilidade da(s) pessoa (s) envolvida (s). 

 Caracterizada a existência de responsável (eis) pela avaria ou desaparecimento do material, 
ficará (ão) esse (s)responsável (eis) sujeito (s), conforme o caso e além de outras penas que 
forem julgadas cabíveis, a: 
a) arcar com as despesas de recuperação do material; ou  
b) substituir o material por outro com as mesmas características; ou  
c) indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado 
em processo regular através de comissão especial designada pelo dirigente do Departamento 
de Administração ou da unidade equivalente. 

 Da mesma forma, quando se tratar de material cuja unidade seja "jogo", "conjunto", 
"coleção", suas peças ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou substituídas por 
outras com as mesmas características, ou na impossibilidade dessa recuperação ou 
substituição, indenizadas, em dinheiro, de acordo com o disposto no subitem acima. 

 Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base 
no valor da reposição (considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da 
indenização). 

 Quando não for (em), de pronto, identificado(s) responsável(eis) pelo desaparecimento ou 
dano do material, o detentor da carga solicitará ao chefe imediatas providências para 
abertura de sindicâncias, por comissão incumbida de apurar responsabilidade pelo fato e 
comunicação ao órgão de Controle Interno, visando assegurar o respectivo ressarcimento à 
Fazenda Pública (art.84, do Decreto-Lei nº200/67). 

 Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de extravio, etc.,o material de valor 
econômico, nos termos do subitem 3.1.1. da I.N./DASP nº 142/ 83. 

 Todo servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a 
responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior, 
quando: 

a) impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, 
poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência; ou 
b) não tendo esse procedido na forma da alínea anterior, poderá ser designado servidor do 
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órgão, ou instituída comissão especial pelo dirigente do Departamento de Administração ou 
da unidade equivalente, nos casos de cargas mais vultosas, para conferência e passagem do 
material. 

 Caberá ao órgão cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego, tomar as 
providências preliminares para a passagem de responsabilidade, indicando, inclusive, o 
nome de seu substituto ao setor de controle do material permanente. 

 A passagem de responsabilidade deverá ser feita obrigatoriamente, à vista da verificação 
física de cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade. 

 Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade caberá ao dirigente do da 
Administração ou da unidade equivalente adotar as providências cabíveis necessárias à 
apuração e imputação de responsabilidade. 
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“RESOLUÇÃO nº 002, de 05 de julho de 1999. 

Estabelece responsabilidade sobre 
carga patrimonial da “FUNREI”. 
O Presidente do Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI, 
no uso de suas atribuições e considerando o parecer 002 de 05 de julho de 1999, 
RESOLVE: 
Art. 1o Designar como responsável pelos Bens Móveis alocados em cada Vicediretoria, Divisão, 
Setor, Centro, Departamentos e Coordenadorias de Curso o respectivo Titular, que deve assinar 
documento próprio, preparado pelo Setor de Patrimônio da Vice-diretoria Administrativa, no 
momento em que assume a chefia. 
§ 1o A movimentação de qualquer Bem Móvel da Instituição deve envolver, obrigatoriamente, o 
Setor de Patrimônio. 
§ 2o A não observância do parágrafo anterior implica na responsabilidade, do Titular envolvido, em 
prestar as devidas explicações e em assumir as conseqüências legais do ato. 
§ 3o Ao assumir o cargo, o Titular deve comunicar ao Setor de Patrimônio, em um prazo de até 
trinta dias, sobre os Bens ali alocados e não encontrados, cuja responsabilidade do desvio recairá no 
Titular anterior, que deve prestar os devidos e urgentes esclarecimentos. 
§ 4o O desaparecimento, depredação ou sinistro de um bem patrimonial deve ser comunicado, 
imediatamente, pelo responsável patrimonial, aos Vigilantes de serviço, através de expediente, 
contendo todas as informações sobre a ocorrência. 
§ 5o Nos casos previstos no parágrafo anterior, o Vigilante deverá registrar a ocorrência em livro 
próprio, e providenciar, se for o caso, o registro de ocorrência policial, enviando cópia ao Setor de 
Patrimônio, para as providências cabíveis. 
§ 6o Ao final de cada semestre do ano civil, os responsáveis por carga patrimonial, devem proceder 
a conferência do material sob sua guarda, informando as ocorrências ao Setor de Patrimônio. 
§ 7o Em caso de afastamento temporário do Titular, nos casos previstos em lei, seu substituto, 
nomeado por Portaria, deve responder pelo cumprimento dos parágrafos 
primeiro e quarto deste mesmo artigo. 
Art. 2o Definir que ocorrerá transferência de responsabilidade por carga patrimonial quando 
houver: 
I. extinção, transformação, reestruturação de Unidade; 
II. desvinculação do servidor do cargo; 
III.óbito do servidor; 
IV.aposentadoria do servidor. 
§ 1o A transferência de responsabilidade por carga patrimonial se efetivará, nos casos dos incisos I, 
II e IV, deste artigo, após o levantamento físico, pelo Titular, da referida carga, e envio do 
documento ao Setor de Patrimônio, com o “de acordo” exarado pelo responsável pratrimonial 
sucessor. 
§ 2o O não envio do documento, especificado na parágrafo anterior, ao Setor de Patrimônio, 
configurará inadimplência do responsável patrimonial. 
§ 3o No caso do inciso III deste artigo, a responsabilidade pelo levantamento físico da carga 
patrimonial e a emissão do documento a ser enviado ao Setor de Patrimônio, conforme parágrafo 
primeiro deste mesmo artigo, recairá no substituto legal do Titular falecido. 
Art. 3o Fixar como peça de processo de afastamento, aposentadoria e demissão de servidor que 
ocupa cargo de Chefia, o “nada consta” do Setor de Patrimônio. 
Art. 4o Definir que os casos omissos serão apreciados e resolvidos por este Conselho. 
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
São João del-Rei, 05 de julho de 1999. 
Maria do Carmo Narciso Silva Gonçalves 
Presidente do Conselho Diretor 
Publicada nos quadros da FUNREI em 07/07/99” 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

MATERIAL PERMANTE E MATERIAL DE CONSUMO 
 
Portaria 448/2002 STN é evidenciado a distinção entre material de consumo e material 
permanente. 
- “Art. 2º - Para efeito desta Portaria, entende-se como material de consumo e material permanente: 
 
I - 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; 
 
II - 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. 
 
Art. 3º - Na classificação da despesa serão adotados os seguintes parâmetros excludentes, tomados 
em conjunto, para a identificação do material permanente: 
 
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.” 
 
Conforme o Manual de Despesa Nacional,  que trata de alguns procedimentos específicos e  orienta 
sobre como proceder à devida classificação entre material permanente x material de consumo, que 
por vezes causam tantas dúvidas por seus conceitos permitirem interpretação dúbia levando-se em 
conta a fragilidade e/ou durabilidade do bem, além de tendermos a considerar, também, o seu valor.  
Ainda mais quando se combina princípios da contabilidade e da administração pública.  Buscando 
então facilitar o discernimento, o manual sugere a análise dos seguintes critérios para materiais de 
consumo: 

 Critério da Durabilidade – Se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de 
funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 
 Critério da Fragilidade – Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou 
danificável,caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade; 
 Critério da Perecibilidade – Se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou 
sedeteriore ou perca sua característica pelo uso normal; 
 Critério da Incorporabilidade – Se está destinado à incorporação a outro bem, e nãopode ser 
retirado sem prejuízo das características do principal. Se com a incorporaçãohouver alterações 
significativas das funcionalidades do bem principal e/ou do seu valormonetário, será 
considerado permanente; e 
 Critério da Transformabilidade – Se foi adquirido para fim de transformação. 
 Critério da Finalidade – Se o material foi adquirido para consumo imediato ou 
paradistribuição gratuita. 
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Assim, os materiais considerados PERMANENTES devem ser contabilizados na natureza de 
despesa – 4.4.90.52.  E os materiais de consumo devem ser contabilizados na natureza de despesa - 
3.3.90.30. 

Relação de materiais de CONSUMO E PERMANENTE, 
(conforme Portaria Nº 448, de 13 de setembro de 2002.) 

 
MATERIAL DE CONSUMO  
 
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
apitos, bolas, brinquedos educativos, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, raquetes, redes para prática 
de esportes, tornozeleiras e afins.  
 
MATERIAL DE EXPEDIENTE  
agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para 
disquete,bandeja para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras, borracha, 
caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe cola, colchete, 
corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina 
de escrever e calcular, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de 
endereçamento postal, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, 
lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, 
perfurador, pinça, placas de acrílico,plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para 
correspondência, tesoura, tintas, toner, transparências e afins.  
 
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM virgem, 
disquetes, mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de 
tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.  
 
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  
arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, 
tas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas, sacos e afins.  
 
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, lençóis, toalhas, travesseiros, almofadas e afins.  
 
MATERIAL DE COPA E COZINHA  
abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, 
facas, farinheiras frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel 
alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, xícaras e afins.  
 
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
capacho, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, escova de dente, mangueira, papel higiênico, 
abonete, álcool gel 70%, repelente , protetor solar e afins.  
 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, 
brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, 
esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, 
janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, 
papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, 
tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo 
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de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.  
 
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, mangueira 
para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição  
para instrumentos musicais e afins.  
 
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, 
condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de 
pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e 
luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, 
starts, suportes, tomada de corrente,controle p/portão eletrônico. Controle p/ TV e DVD,e afins.  
 
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
cadeados, capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de lona, 
máscaras, recargas de extintores e afins.  
 
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
álbuns para retratos, alto-falantes, antenas internas, filmes virgens, fitas virgens de áudio e 
vídeo,lâmpadas especiais, molduras, pen drive e afins.  
 
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  
adubos, argila, plantas ornamentais, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes 
nuas, sementes, terra, tubérculos e afins.  
 
MATERIAL LABORATORIAL  
bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, 
lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, pinças, rolhas, vidraria,  
tais como: balão volumétrico, Becker, conta-gotas, Erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de 
ensaio e afins.  
 
MATERIAL HOSPITALAR  
algodão, compressa de gaze, esparadrapo, luvas, termômetro clínico, ataduras e afins.  
 
FERRAMENTAS  
alicate, broca, caixa para ferramentas, chaves em geral, enxada, espátulas, martelo, pá, picareta, 
serrote, tesoura de podar, trena e afins.  
 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
Serviços de reparos e consertos de máquinas e equipamentos de processamento de dados e 
periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos de fax, calculadoras,eletrodomésticos, 
máquinas de escrever e afins.  
 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, 
reparos,recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.  
 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
aparelhos de fax e telex, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, 
equipamentos gráficos, máquinas de escrever, turbinas e afins.  
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SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
confecção de álbuns, emolduramento de fotografias, revelação de filmes e afins.  
 
SERVIÇOS GRÁFICOS  
confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão de jornais, 
boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.  
 
MATERIAL PERMANENTE  
 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  
antena parabólica, aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector de 
chamadas telefônicas, fac-símile, interfone, PABX, rádio receptor, , secretaria eletrônica e afins.  
 
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira, botijão de gás, cafeteira elétrica, chuveiro 
ou ducha elétrica, circulador de ar, condicionador de ar (móvel), conjunto de chá/café/jantar, escada  
portátil, enceradeira, exaustor, faqueiro, filtro de água, fogão, forno de microondas, geladeira, grill, 
liquidificador, máquina de lavar louca, máquina de lavar roupa, máquina de moer café, máquina de 
secar pratos, secador de prato, tábua de passar roupas, torneira elétrica, torradeira elétrica,  
umidificador de ar e afins.  
 
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  
álbum de caráter educativo, coleções e materiais bibliográficos informatizados, dicionários, 
enciclopédia, ficha bibliográfica, jornal e revista (que constitua documentário), livro, mapa, material  
folclórico, partitura musical, publicações e documentos especializados destinados a bibliotecas, 
repertorio legislativo e afins.  
 
DISCOTECAS E FILMOTECAS  
disco educativo, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo, microfilme e afins.  
 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  
alarme, extintor de incêndio, pára-raio, sinalizador de garagem, porta giratória, circuito interno 
detelevisão e afins.  
 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  
todos os instrumentos de cordas, sopro ou percussão, como também outros instrumentos utilizados 
pelos artistas em geral. clarinete, guitarra, pistão, saxofone, trombone, xilofone e afins.  
 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  
aparelho para encadernação, copiadora, cortadeira elétrica, costuradora de papel, duplicadora, 
grampeadeira, gravadora de extenso, guilhotina e afins.  
 
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
amplificador de som, caixa acústica, data show, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, 
fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, 
projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, 
tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.  
 
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro – carrinho de feira, furadeira, 
ventilador e afins.  
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EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
caneta óptica, computador, data show – fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, 
leitora,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para 
micro e afins.  
 
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO  
apontador fixo (de mesa), caixa registradora, carimbo digitador de metal, globo terrestre, 
grampeador(exceto de mesa), máquina autenticadora, máquina de calcular, quebra-luz (luminária de 
mesa) e afins.  
 
MOBILIÁRIO EM GERAL  
armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro, 
cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco escolar, cristaleira, escrivaninha, espelho 
moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, guarda-louça, mapoteca, mesa, poltrona, porta-
chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, 
relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para bandeira 
(mastro), vitrine e afins.  
 
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS  
biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, 
grades e afins. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 
DIVISÃO DE MATERIAS E PATRIMÔNIO – DIMAP 

 
 
 

MANUAL PRÁTICO DE PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES 
 

BENS MÓVEIS 
 
 

Responsabilidades do SEPAT/SEDE: 
 Receber nota fiscal. 
 Verificar se todos os documentos da empresa estão em dia e também o cabeçalho na nota 

fiscal (destinatário, CNPJ, endereço, natureza da operação etc). 
 Conferir os bens com a nota fiscal. 
 Estando correto, receber e armazenar os bens. 
 Consultar todos os dados do empenho na REDE SERPRO (empenho, pregão, destino, 

subitem, descrição) e anotar a lápis na nota fiscal.  
 Com todas as informações em mãos lançar a nota fiscal no SISERGE.  
 Atender Solicitação de Despesa.  
 Cadastrar a carga patrimonial.  
 Movimentar a carga para o setor requisitante.  
 Autorizar a movimentação e imprimir o termo de responsabilidade.  
 Emplaquetar os bens com o número do tombamento correspondente. 
 Encaminhar os bens e o termo de responsabilidade para o setor requisitante.  
 Ao receber o termo de responsabilidade o setor deve proceder à conferência dos bens o mais 

rápido possível e devolver o termo assinado para o SEPAT. 
 Arquivar o termo assinado e também cópia da nota fiscal. 
 Lançar a nota fiscal no arquivo dos pregões para acompanhamento e controle dos itens que 

já chegaram.  
 Realizar o balanço mensal (fechamento do fluxo financeiro e fechamento das notas fiscais) 

encaminhando-o à DIFIN. 
 Realizar, mensalmente, a depreciação dos bens móveis da UFSJ. 

 
 
 

BENS IMÓVEIS 
 
 

 Alimentar o Sistema de Patrimônio da União (SPIUnet). 
 Fazer a validação dos bens imóveis de acordo com as obras e reformas concluídas, em datas 

pré-agendadas. 
 Registrar os bens imóveis junto ao cartório. 
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BENS COM DEFEITO (NA GARANTIA) 

 
 O requisitante deverá providenciar o laudo técnico com descrição do defeito. 
 Encaminhar para o SEPAT o equipamento com o laudo para as devidas providências. 

 
BENS COM DEFEITO (FORA DA GARANTIA) 

 
 O requisitante deverá providenciar o laudo técnico com a descrição do defeito. 
 Providenciar, no mínimo, 3 (três) orçamentos. 
 Solicitar recursos e tomar as devidas providências. 
 Os procedimentos acima descritos não são de competência do SEPAT. 

 
 

BENS DANIFICADOS SEM CONDIÇÕES DE USO 
 

 Encaminhar o bem ao SEPAT, acompanhado de memorando solicitando a baixa do 
equipamento, com exceção de equipamento de informática. 

 O SEPAT abrirá um processo de baixa e encaminhará à DIFIN para a regularização. 
 
 

BENS EM DESUSO 
 

 Comunicar, por escrito, ao SEPAT a existência de todo mobiliário ou equipamento em 
desuso. 

 Essa comunicação deverá ser feita antes de qualquer envio de material ao SEPAT. 
 O SEPAT fará uma consulta para detectar demandas e providenciará a transferência e/ou 

baixa do referido material. 
 

BENS DE INFORMÁTICA 
 

 Todo tipo de equipamento de informática em desuso e/ou com defeito (impressora, monitor, 
CPU, teclado, estabilizador, notebook etc) deverá ser encaminhado ao NTINF para 
avaliação. 

 O NTINF encaminhará ao SEPAT a solicitação de baixa, transferência para outro setor ou o 
referido conserto. 

 
INCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

 
O SEPAT, ao receber a mercadoria oriunda de doação (CAPES, FAUF, FAPEMIG etc), 
mediante nota fiscal e/ou termo de repasse: 

o providencia abertura de processo; 
o lança as doações no SISERGE; 
o encaminha o processo à DIFIN para incorporação do patrimônio; 
o imprime termos de responsabilidade; 
o emplaqueta os materiais; 
o encaminha os termos e as doações ao setor contemplado; 
o o setor deve devolver uma via do termo, assinada pelo responsável, mediante 

carimbo, o mais rápido possível, ao SEPAT. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 O Chefe da Unidade Administrativa solicitante dos materiais deverá se responsabilizar pela 
utilização do bem e pela indenização à instituição, em caso de extravio e perda, na forma e 
nos casos previstos na legislação em vigor. (conforme Instrução Normativa nº 205, de abril 
de 1988). 

 Após a assinatura do Termo de Responsabilidade pelo responsável da Unidade 
Administrativa/Acadêmica deverá atentar que é expressamente proibido o remanejamento 
de qualquer material constante no referido termo sem a autorização do SEPAT.   

 
ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE 
 

 Fica sob a responsabilidade de cada unidade administrativa/acadêmica o acompanhamento 
do pregão, DI ou IN.  

 Durante a sessão de licitação o setor responsável deve ficar atento à descrição dos materiais 
requeridos para que as compras realizadas fiquem em conformidade com o pedido. 

 
 

RECEBIMENTO DOS BENS NOS CAMPI FORA DE SEDE 
 

 O setor responsável pelo recebimento de mercadorias deverá proceder à sua conferência 
técnica e enviar a nota fiscal ao SEPAT, no prazo máximo de 03 (tres) dias, para as 
providências cabíveis (alertamos que o atraso no envio das notas fiscais, atrasando o 
pagamento da fatura, acarretará problemas para a UFSJ como protesto em cartório). 

 Ao receber as mercadorias identificar, nos volumes, o número do pregão, o número da nota 
fiscal, o nome do fornecedor e o local para onde serão destinadas. 

 Receber os termos de responsabilidade, juntamente com as plaquetas. 
 Emplaquetar o equipamento de acordo com os tombamentos descritos no termo. 
 Providenciar assinaturas do responsável, nas duas vias do termo, mediante carimbo, 

devolvendo uma via o mais rápido possível ao SEPAT. 
 

CONTROLE DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
Para servidores responsáveis pelo setor de Patrimônio de todos os Campi 

 
Após encerramento do processo licitatório e posterior emissão das notas de empenho, os 

fornecedores possuem um prazo previsto no edital de em média 10 dias úteis (após o envio da nota 
de empenho) para efetuar a entrega dos itens adquiridos.  Decorrido este prazo, fica a cargo do 
Setor de Patrimônio de cada Campus o controle dos itens entregues e dos não entregues no prazo 
estabelecido. Para aqueles itens que não foram entregues, cabe ao servidor responsável pelo 
patrimônio a cobrança a cada um dos fornecedores, adotando os seguintes procedimentos: 

 Efetuar o primeiro contato por telefone solicitando ao fornecedor um e-mail para 
formalização da cobrança em que deverá ser estabelecido um prazo máximo para 
cumprimento da entrega dos respectivos itens constantes na nota de empenho. Deverá ser 
solicitado um comprovante de recebimento do e-mail enviado ao fornecedor. 

 Depois de vencido o prazo estabelecido no primeiro contato e o fornecedor não se 
manifestar, deverá ser realizado um segundo contato através de e-mail informando que se 
este não efetuar a entrega dos materiais dentro de um novo prazo estabelecido, poderá sofrer 
as penalidades previstas no edital de licitação. 

 Transcorrido o segundo prazo concedido ao fornecedor para a entrega dos materiais e este 
novamente não tendo atendido à solicitação, deverá o responsável pelo Setor de Patrimônio 
imprimir os e-mails enviados juntamente com os comprovantes de recebimento e emitir um 
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memorando dirigido à DIMAP – Divisão de Materiais e Patrimônio pedindo providências e 
contendo as seguintes informações: 

o Breve histórico do ocorrido; 
o Nome da empresa e endereço de e-mail; 
o Número do CNPJ; 
o Número do Pregão (licitação); 
o Número do processo; 
o Número da nota de empenho; 
o Número dos itens não entregues constante no Anexo I do edital. 

 
Finalizados estes procedimentos, a Diretoria da Divisão de Materiais e Patrimônio irá aplicar 

as penalidades previstas no edital até a SUSPENSÃO temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos ou enquanto durarem 
os fatos impeditivos. 

 
 

 
----------------- \\ --------------- 

 
 
 

Dúvidas, sugestões ou críticas sobre este manual poderão ser enviadas para o e-mail 
sepat@ufsj.edu.br  ou marilia@ufsj.edu.br  
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