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RESUMO 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar em que grau o controle patrimonial de bens móveis 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), no interior de Minas Gerais, atendia à 

legislação vigente e às boas práticas de governança pública após a implantação do Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC)  em 2016. Para essa verificação 

foi necessário um estudo de caso de todo o processo de controle patrimonial realizado pela 

UFSJ à luz da legislação vigente e dos princípios de governança pública estabelecidos pelo 

Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União em 2014. Para análise e 

tratamento de dados foi utilizada a triangulação de diversas fontes consultadas com dados 

qualitativos e quantitativos. Um controle patrimonial eficiente é aquele que faz com que 

informações atualizadas sobre estado, valor, localização e responsabilidade sobre os bens 

possam ser dadas com precisão. Para complementar o estudo de caso também foi utilizado um 

questionário através da plataforma Google Formulários. O objetivo do mesmo foi captar a 

percepção dos demandantes diretamente relacionados ao controle patrimonial da referida 

universidade tanto na questão legal quanto nos aspectos relativos à governança pública, 

principalmente após a instalação do SIPAC. O tratamento dos dados e informações obtidas no 

questionário foi realizado através da análise de conteúdo e de estatística simples. Para o 

desenvolvimento do referencial teórico buscou-se respaldo nas teorias da Administração 

Pública, teorias sobre o controle de forma geral, o controle patrimonial na administração 

pública e também nas universidades, além da questão da governança pública. Como resultado 

da pesquisa, concluiu-se que a UFSJ não atende a todas as práticas de governança pública 

preconizada pelo TCU, apresentando algumas fragilidades em alguns princípios como a 

eficiência, transparência e prestação de contas. Em relação à legislação vigente, constatou-se 

que não há uma aplicação em sua totalidade, necessitando a instituição se atentar para alguns 

procedimentos legais mais específicos como inventários e atualizações de cargas e 

responsabilidades. 

Palavras-chaves: Controle Patrimonial. Bens Móveis. Governança. UFSJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The general objective of this study was to verify to what extent the control of movable 

property of the Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), in the interior of Minas 

Gerais, complies with the current legislation and good practices of public governance after the 

implementation of the Integrated System of Patrimony, Administration and Contracts 

(Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC) in 2016. This 

verification required a case study of the entire equity control process carried out by UFSJ in 

light of the current legislation and the principles of governance established by the Basic 

Governance Framework of the Federal Audit Court (Tribunal de Contas da União – TCU) in 

2014. For the analysis and treatment of data, the triangulation of several sources consulted 

with qualitative and quantitative data was used. An efficient patrimonial control makes 

updated information about the state, value, location and responsibility for the goods can be 

given accurately. In addition to this case study, it was also used a questionnaire through 

Google Forms platform. The objective was to capture the perception of plaintiffs directly 

related to the patrimonial control of the university mentioned in both the legal and public 

governance aspects, especially after the installation of the SIPAC. The data and information 

obtained in the questionnaire were processed through simple content and statistical 

analysis. For the development of the theoretical framework, we sought support in Public 

Administration Theories (Teorias da Administração Pública), general control, patrimonial 

control in public administration and universities, as well as governance. As a result of the 

research, it was concluded that UFSJ does not comply with all the public governance practices 

advocated by the TCU, presenting some weaknesses in some principles such as efficiency, 

transparency and accountability. In relation to the current legislation, there is no application in 

its entirety, requiring the institution to pay attention to some more specific legal procedures 

like inventories and updates of charges and responsible persons. 

 

 

Keywords: Patrimonial Control. Mobile Goods. Governance. UFSJ. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Tanto na última década do século XX, como nas décadas iniciais do XXI, 

organizações públicas e privadas passaram por intensas transformações em sua gestão na 

tentativa de se adaptar a um novo contexto de mudanças. Novas demandas surgiram, 

sobretudo com o objetivo de melhoria na gestão pública. O controle nas ações governamentais 

e na aplicação de recursos públicos tornou-se prioridade, principalmente para que se busque a 

efetividade de um investimento ou de gasto de recursos. Nesse contexto, entra em cena a 

grande importância de um controle patrimonial de bens móveis eficiente e transparente. 

O controle patrimonial, ou controle de material permanente, diz respeito à forma com 

que os órgãos públicos efetivam todo o processo de controle de bens móveis, desde a compra, 

passando pela distribuição e finalizando com o desfazimento dos bens. Entende-se por bens 

móveis ou material permanente todos os bens necessários para o efetivo funcionamento do 

órgão, como mesas, cadeiras, computadores, etc. (SANTOS, 2002). A existência e o controle 

desses bens auxiliam o atingimento dos resultados organizacionais.   

O crescimento do ensino superior na última década foi elevado (vide tabela abaixo), 

sobretudo após o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas 

(REUNI) do Ministério da Educação (MEC). Muitas vagas foram criadas, além de novas 

universidades e novos campi. Muitas contratações de docentes e técnicos administrativos 

ocorreram, sendo necessária a aquisição de um número significativo de bens móveis para essa 

nova demanda. De acordo com o MEC em sua Análise sobre a Expansão das Universidades 

Federais de 2003 e 2012, a tabela 1 mostra que em 2003 eram 109.184 vagas de graduação 

presencial e em 2012 esse número saltou para 231.530 vagas. O número de docentes em 2003 

era 49.851 e em 2012 subiu para 71.247, enquanto que os técnicos administrativos eram em 

85.343 e em 2012 esse número passou a ser de 98.364 (BRASIL, 2012a).  

 

Tabela 1: Crescimento de vagas nas universidades de 2003 a 2012 

 

Ano 2003 2012 

Vagas graduação presencial 109.184 231.530 

Número de docents 49.851 71.247 

Número de técnicos administrativos 85.343 98.364 

Total 244.378 401.141 

Fonte: (BRASIL, 2012a). 
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Com esse grande crescimento de vagas durante o REUNI, muitos bens como carteiras, 

quadros, mesas, computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, maquinários, 

veículos, dentre vários outros foram adquiridos para atender à essa nova demanda. Porém 

muita ênfase foi dada à abertura de novas vagas e novos campi e pouca atenção foi destinada 

ao controle desse enorme quantitativo de bens adquiridos (BERNARDES, 2011). 

A Universidade Federal de São João del-Rei, instituição no interior de Minas Gerais, 

também participou ativamente desse crescimento exponencial abrindo novos campi em 

distintas cidades de seu estado, além de aumentar, significativamente, o número de vagas e 

cursos. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de que uma atenção seja direcionada ao 

estudo do controle de bens móveis utilizados pelo órgão, haja vista o crescimento ocorrido 

nos últimos anos tanto em número de alunos quanto de servidores, sendo que diversos bens 

foram adquiridos e alguns deles tiveram também que ser transportados para outras cidades 

para atender à demanda recém-criada pelo REUNI.  

A indagação deste trabalho é, pois, avaliar em que grau o controle patrimonial da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) em Minas Gerais atende à legislação 

vigente e às boas práticas de governança pública após a implantação do Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) em 2016. A fim de responder ao problema 

de pesquisa proposto, este trabalho realizou um estudo de caso sobre o controle patrimonial de 

bens móveis no Setor de Patrimônio (SEPAT) da UFSJ após a implantação do novo sistema 

de controle patrimonial, o SIPAC. Ele faz parte do Sistema Integrado de Gestão (SIG) 

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a partir do ano de 

2004 e vem sendo utilizado atualmente por cerca de cinquenta órgãos públicos, em sua 

maioria, universidades públicas e institutos federais. 

A partir do estudo de caso proposto foi checado se as boas práticas de governança 

pública permeiam as ações desenvolvidas pelo setor e se tem havido cumprimento da 

legislação vigente aplicada à área, sendo aplicado um questionário aos usuários diretamente 

envolvidos com demandas relacionadas ao controle patrimonial da UFSJ. O objetivo desse 

questionário foi saber como o setor de patrimônio e seus serviços prestados são percebidos 

pela comunidade usuária e demandante direta de seus serviços. Essa percepção foi checada à 

luz das boas práticas e dos princípios de governança pública preconizados pelo Tribunal de 

Contas da União, que são os seguintes: Legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, 
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probidade, transparência e accountability
1
. Também foi verificado, a partir da visão dos 

usuários, o grau de eficiência do novo sistema, o nível de conhecimento sobre as atividades 

desenvolvidas pelo SEPAT e o aspecto legal envolvido nos controles patrimoniais. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar em que grau o controle patrimonial da UFSJ atende à legislação vigente e às 

boas práticas de governança pública após a implantação do SIPAC em 2016 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

1) Analisar os processos de controle de bens móveis da UFSJ à luz da legislação 

vigente. 

2) Identificar gargalos durante todo o processo: desde o momento da aquisição até o 

desfazimento de bens móveis da UFSJ. 

3) Abordar atividades de cunho administrativo como processos de incorporação, ateste 

e lançamento de notas, alteração de responsabilidades e alienação. 

4) Verificar a percepção dos demandantes sobre os serviços patrimoniais prestados 

pelo SEPAT tanto no aspecto legal, quanto relativos à governança pública. 

5) Propor melhorias aos processos de controles de bens móveis a partir de boas 

práticas de governança pública e das propostas recomendadas pelos usuários 

diretamente envolvidos pelas demandas à unidade. 

 

1.2 Justificativa 

 

O interesse por esse assunto se deu pelo fato do autor ter trabalhado diretamente no 

Setor de Patrimônio (SEPAT) durante os anos de 2014 a 2018. Nesse período foram 

encontrados diversos gargalos nos processos, em sua maioria por falta de um controle 

eficiente, principalmente em tempos pretéritos, além da detecção da falta de zelo pelo bem 

público.  
                                                           
1
 O Tribunal de Contas da União lançou em 2014 a segunda versão do Referencial Básico de Governança. A 

explicação desses princípios encontra-se nas páginas 30 e 31 desta dissertação. 
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Em um contexto de escassez de recursos públicos, é imprescindível uma abordagem 

no âmbito de uma gestão patrimonial de bens móveis eficiente nas instituições públicas. Os 

recursos empregados nas compras de bens móveis como computadores, mesas, projetores, 

armários e outros equipamentos são bastante significativos. Um controle eficiente de bens 

dessa natureza corrobora para a manutenção da missão organizacional de uma universidade 

que é o ensino, a pesquisa e a extensão além de contribuir na tentativa de tornar mais eficiente 

a gestão patrimonial não só da UFSJ, mas também de outras universidades ou órgãos 

públicos.  

Em relação à relevância teórica do estudo, a pesquisa buscou avançar na discussão 

sobre dois construtos importantes dentro do campo da administração pública – o “controle 

patrimonial” e as “boas práticas de governança pública” –  uma inter-relação pouco debatida 

na literatura brasileira sobre o tema. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

A presente pesquisa abrangeu todo o processo de controle patrimonial de bens móveis 

de uma universidade federal. Para tanto, abordadas atividades de cunho administrativo como 

processos de incorporação, de responsabilização, inventários, processos de alienação e baixa 

de bens, além do controle de localizações. O controle de bens imóveis, assim como 

procedimentos ligados à área contábil, não será objeto de estudo desta dissertação, com 

exceção da depreciação de bens móveis.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação foi estruturada da seguinte forma: Neste primeiro capítulo constam a 

introdução e seus subtópicos, a saber: objetivos geral e específicos, justificativa e estrutura do 

projeto. O segundo capítulo apresenta o referencial teórico e o terceiro a metodologia. No 

quarto capítulo encontra-se o estudo de caso sobre o controle patrimonial realizado na UFSJ 

pelo SEPAT. Por fim, no capítulo cinco, são pontuadas as considerações finais e algumas 

reflexões.  
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento do referencial teórico foi necessário buscar respaldo 

primeiramente acerca das temáticas de Administração Pública e Controle. Por isso, no tópico 

2.1 serão estudados a Administração Pública e suas teorias, o controle e, por fim, a junção de 

ambas as temáticas. Após essa contextualização, no tópico 2.2 será analisado o Controle 

Patrimonial de Bens Móveis na Administração Pública através da leitura de legislações e 

autores que dissertaram sobre o tema. O tópico 2.3 discutirá a questão do controle patrimonial 

nas universidades. No tópico 2.4 serão tratadas questões relativas à governança pública.  

 

2.1 Administração Pública e Controle 

 

Quando tentamos descrever o significado de “Administração Pública” temos que ter 

em mente de que se trata de um conjunto de órgãos cujas atividades desenvolvidas têm como 

principal objetivo o atendimento de demandas dos cidadãos usuários dos serviços públicos. A 

Administração Pública para Meirelles (2008) seria o conjunto de todos os serviços ou órgãos 

ligados ao Estado, com o principal objetivo de atendimento do bem comum. A Administração 

Pública se utiliza do serviço público para o atendimento das demandas sociais que, através de 

normas, leis e controles estatais, buscam a satisfação da coletividade. 

Para Bobbio et al. (1998), a Administração Pública pode ser considerada como um 

conjunto de pessoas que através do poder político desenvolvem ações para orientar e 

determinar os rumos de uma sociedade. Meirelles (2008) conclui então que cabe aos governos 

ou à Administração Pública planejar e executar ações, fixando os objetivos estatais, além da 

garantia e da manutenção da ordem jurídica existente. Ambos os autores são conscientes da 

importância da realização das ações de governo à luz da legalidade. Porém a gestão pública 

brasileira não foi sempre assim, uma vez que possui um histórico marcado por um grande 

patrimonialismo em sua gestão. 

A Administração Pública Brasileira experimentou em sua história diferentes formas de 

gestão. Segundo Hollanda (1997) e Torres (2004), as organizações públicas tiveram seu início 

em terras brasileiras com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, expulsa de 

Portugal pelas tropas napoleônicas. Junto com a corte, foi implantado no Brasil um modelo de 

administração do tipo patrimonialista, na qual o bem público se confundia com o bem 

privado, além de um forte clientelismo e intenso nepotismo em relação à gestão e aos cargos 

públicos. Nesse modelo de administração pública, o Estado era propriedade do rei. Essa forma 
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de governo altamente corrupta tornou-se extremamente incompatível com o capitalismo 

industrial e as novas democracias advindas no século XIX (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Para Ribeiro et al. (2013), foi com a criação do Departamento de Administração do 

Serviço Público (DASP) em 1930 que se deu a primeira tentativa de profissionalização da 

Administração Pública. A partir de então se instaurou, com o apoio do Governo de Getúlio 

Vargas, um modelo burocrático de gestão que, de acordo com Costa (2008), fomentou a 

tentativa de modernização da administração pública baseada em modelos weberianos, tendo 

como pressupostos a racionalização, formalismo, impessoalidade e eficiência. No entanto, 

para Bresser-Pereira (1996) o modelo burocrático não trouxe tantos avanços conforme os 

prometidos. Ele se tornava lento, caro e ineficiente. Não houve grandes progressos na gestão, 

pois ela não era orientada para o atendimento de demandas sociais, dadas as suas disfunções.  

O Decreto Lei 200/1967 trouxe para a administração pública uma tentativa de 

superação contra a rigidez de um sistema burocrático e tentou introduzir, já naquela época, 

um modelo de administração pública mais gerencial (RIBEIRO et al., 2013).   

Quando a Administração Pública mundial se deparou com uma grave crise fiscal e 

um alto déficit nas contas públicas, principalmente por causa de um Estado extremamente 

interventor, foi necessário que se buscasse uma forma mais eficiente de gestão. Esse fato 

ocorreu em âmbito mundial entre as décadas de 1970 a 1990, sendo pioneiros na implantação 

de um modelo de administração pública gerencial a Inglaterra e os Estados Unidos da 

América. Esse modelo, de acordo com Bresser-Pereira (1996) e Matias-Pereira (2010), era 

orientado para resultados pois havia uma proposta de descentralização e delegação de 

autoridades, além do controle de desempenho por indicadores, sendo sempre orientado ao 

cidadão usuário dos serviços públicos.  

A tentativa de implantação no Brasil de um modelo de administração pública gerencial 

ocorreu no governo de Fernando Henrique Cardoso através da criação do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), tendo à sua frente o ministro Bresser-Pereira. 

Esse modelo trazia fortes influências da administração privada. Para Abrucio (2007), Bresser-

Pereira foi pioneiro na percepção de que a administração pública passava por fortes mudanças 

também necessárias em nosso país, mas não soube traduzir politicamente essas 

transformações diante da realidade e das peculiaridades culturais e políticas brasileiras. Não 

bastava implantar no país um modelo utilizado em países culturalmente distintos e mais 

desenvolvidos que o nosso. Era necessária uma adaptação do modelo de administração 

pública gerencial utilizado em países como Inglaterra e Estados Unidos da América, de 
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acordo com as peculiaridades culturais brasileiras, haja vista que o Brasil nunca conseguiu 

romper definitivamente com um modelo patrimonialista de gestão pública. 

Abaixo segue um quadro com o histórico da Administração Pública no Brasil, desde o 

modelo patrimonialista até os dias de hoje. 

 

Quadro 1: Histórico da Administração pública no Brasil 

 

Tipo de Administração Principais Características 

Administração Patrimonialista (1800) Confusão entre o bem público e privado. 

Nepostismo. 

Clientelismo. 

Corrupção e descaso com demandas sociais. 

Administração Burocrática (1930) Criação do Departamento de Administração do 

Serviço Público (DASP). 

Tentativa de profissionalização da Administração 

Pública a partir de modelos weberianos. 

Poder Racional/Legal. 

Hierarquia-Formalismo e Controle. 

Administração Gerencial (1995) A partir do Governo FHC. 

Criação do Ministério da Administração e Reforma 

do Estado com Bresser-Pereira. 

Práticas da Administração Privada/ Orientação para 

resultados. 

Ênfase na qualidade do serviço. 

Descentralização/Controle de desempenho. 

Administração Pública voltada para a Gestão 

Social e aos princípios de Governança Pública 

(posterior à Administração Gerencial)  

Foco no cidadão usuário dos serviços públicos. 

Foco na efetividade do gasto público. 

Intensa participação social na Gestão Pública. 

Aplicação das boas práticas de governança pública. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Portanto, ao se iniciar a proposta de uma administração de cunho gerencial, o controle 

também sofreu novas formas de atuação, principalmente porque era necessária uma resposta 

mais efetiva ao cidadão usuário do serviço público. A aplicação dos recursos precisava ser 

melhor gerida, principalmente em relação à sua efetividade. Nesse momento, entraram em 
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cena os dois tipos de controles: o controle interno e o controle externo, já definidos inclusive 

na Constituição de 1988. 

Com o crescimento e a complexidade das organizações, um controle eficiente sobre 

seus processos e suas atividades seria de grande importância não só para sua sobrevivência, 

como também para auxiliar na busca dos resultados organizacionais. O termo “controle” pode 

ser entendido como a ideia de se acompanhar se algo que deveria ter sido feito está de fato 

sendo executado (CORNÉLIO, 1971).  

Após o planejamento, a organização e a delegação de tarefas, o controle pode facilitar  

o acompanhamento das ações. Ele tem o objetivo de verificar se o que foi previamente 

acordado foi cumprido de fato, além de poder corrigir possíveis inconsistências existentes no 

processo. Um controle eficiente pode também propor ações corretivas quando processos não 

obtiveram sucesso ao seu final.  

Bastos (1994) defende que o controle pode ser entendido como um conjunto de meios 

à disposição da administração para se manter a ordem, porém, com uma conotação de 

fiscalização e de reparação. Já no contexto da Administração Pública, o controle pode ser 

considerado como o poder de fiscalização e de correção exercido pelos poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário objetivando a garantia da conformidade de sua atuação conforme 

normas e ordenamentos jurídicos além da garantia que as finalidades institucionais serão 

atendidas (DI PIETRO, 2006).  

O conceito de controle definido por Meirelles (2008), quando utilizado na 

administração pública, tem relação com a questão da vigilância constante que um poder, 

órgão ou autoridade detém sobre a conduta funcional do outro. Essa autoridade de um sobre o 

outro ocorre através de normas legalmente instituídas. O controle também pode apontar falhas 

e desvios na aplicação de recursos, podendo oferecer base para a melhoria dos processos e 

também auxiliando na tentativa de inibição da corrupção (QUEIROZ et al., 2012). 

No artigo 13, capítulo 5 do Decreto Lei 200/67, é possível constatar a preocupação em 

relação ao controle na administração pública: 

 

Art.13: O controle das atividades da Administração Federal deverá exercer-

se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente: 

a) O controle pela chefia competente, da execução dos programas e das 

observâncias das normas que governam a atividade do órgão controlado. 

b) O controle pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das 

normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. 

c) O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da 

União, pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. 

(BRASIL, 1967) 
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Desde então tem sido percebida a necessidade de um controle mais eficiente sobre 

atividade pública, a aplicação do dinheiro e também sobre os bens da união.  

Com a promulgação da Constituição de 1988 percebe-se a necessidade do controle a 

partir dos princípios que devem ser obedecidos por toda a administração pública direta ou 

indireta dos três poderes, estados e municípios no artigo 37 que são: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 2016a). Meireles (2008) 

disserta que, pelo princípio da legalidade, é permitido ao gestor público fazer apenas o que a 

lei prescreve. Pelo princípio da impessoalidade, os interesses sociais estão acima dos 

interesses pessoais. Moralidade diz respeito à ética e aos bons costumes dos servidores 

públicos. A publicidade deve ser atendida para comunicar à sociedade sobre os atos 

governamentais de forma que a mesma possa acompanhar e fiscalizar a gestão pública e seus 

resultados. A eficiência pode ser analisada através das boas práticas e dos resultados 

alcançados pela administração pública, ou seja, através da observação da efetividade da 

aplicação do recurso público. 

Para Carlos Marques Figueiredo (2015), o controle funciona como um dispositivo que 

a instituição pública possui para atender aos cinco princípios constitucionais citados 

anteriormente. A própria Constituição Federal em seu art.70 disserta que: 

 

Art.70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (BRASIL, 2016a) 

          

Cunha Jr. (2009) enumera os dois principais tipos de controles: o controle interno e o 

controle externo. O controle interno é exercido pela administração direta e indireta dos 

poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e tem como objetivo sua própria 

atuação. Já o controle externo é exercido pelos poderes legislativo e judiciário sobre as 

atividades de gestão pública.  

Para Lessa (2014), o controle interno busca prevenir distorções e seu monitoramento 

auxilia que os atos governamentais ocorram conforme prescrição legal.  Bernardes (2009) 

ressalta que o controle na administração pública também se efetiva com a atuação de órgãos 

de controle como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União 

(CGU). Para dirimir dúvidas sobre qual a diferença entre o Tribunal de Contas da União e a 
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Controladoria Geral da União, a assessoria de comunicação do Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União publicou em seu site no ano de 2015 essa nota esclarecedora: 

 

Os dois órgãos possuem competências similares relativas à defesa do 

patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão. O principal 

diferencial é o fato de que a CGU é o controle interno do Poder Executivo 

Federal com atribuição de monitorar a gestão, recomendando melhorias ao 

longo do processo, enquanto o TCU é o órgão auxiliar de controle externo ao 

Congresso Nacional e possui competência para julgamento das contas dos 

administradores públicos responsáveis pela gestão nos três poderes. A CGU, 

enquanto órgão do executivo federal, tem como diretriz a forte interação 

com os gestores federais e visa sempre uma busca conjunta de soluções na 

elaboração das recomendações para melhoria da gestão. (BRASIL, 2015b)  
 

Um exemplo de controle interno e que pode funcionar com bastante eficácia nos 

órgãos públicos são as unidades de auditorias internas. Para Nunes (2015) a fundamentação 

legal para que todas as Entidades da Administração Federal Indireta implantem sua unidade 

de auditoria interna está amparada no decreto nº3.591/2000. A finalidade dessas unidades é 

consultiva e avaliativa. Consultiva pois pode auxiliar o gestor na tomada de decisão com base 

na legalidade dos atos, e avaliativa pois audita os processos internos à luz da legislação 

vigente. As unidades de auditoria interna racionalizam as ações de controle dentro dos órgãos 

além de prestar esclarecimentos e apoio aos órgãos do sistema de controle interno do Governo 

Federal, como a CGU. 

A atuação das Unidades de Auditoria Interna deve ser pautada na busca da efetivação 

dos princípios da economicidade, da legalidade, da eficácia e da eficiência na gestão, além de 

propor ações corretivas buscando constituir-se uma unidade consultiva tanto para a alta 

administração quanto para os demais servidores envolvidos nas atividades diárias dos órgãos. 

(BRASIL, 2013; CHERMAN, 2005; NUNES, 2015).  

De acordo com entendimento de Fijor (2014), não há como negar que o próprio 

controle patrimonial pode ser considerado uma forma de controle interno. Todo o processo 

relativo ao controle de bens móveis tem o objetivo de facilitar a busca por informações 

relativas a determinado bem patrimonial. Essas informações podem ser requeridas pela gestão 

ou até pelos órgãos de controle. É importante que os controles sejam realizados de forma legal 

e que estejam sempre atualizados.  

Uma nova perspectiva sobre o controle é abordada por Ferreira Júnior (2015), que 

lança o conceito do bom controle público. Esse controle racional se efetiva pela eficiência, 

eficácia, estando sempre direcionado a resultados e com um foco no principal beneficiário dos 

serviços públicos: o cidadão. Assim, o bom controle público está diretamente ligado à 
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incorporação de práticas de governança no serviço público, trazendo assim mais benefícios à 

gestão.  

Além dos controles interno e externo, é também importante ressaltar a importância do 

controle social na administração pública. Cunha Jr. (2009) ressalta a importância do controle 

social na gestão pública, pois quando a sociedade participa de forma ativa na destinação dos 

recursos, nas tomadas de decisão e no planejamento governamental, há um maior ganho para 

a gestão. Contudo, é necessário que sejam implementados meios na qual a sociedade possa 

participar mais ativamente desse controle social na gestão pública.  

A transparência da administração pública em seus atos através de canais abertos às 

informações e principalmente a formas democráticas de acesso da sociedade às decisões 

políticas pode contribuir para a inibição da corrupção (RAUSCH; SOARES, 2010). Quanto 

mais próximos estiverem a sociedade e o Estado, mais garantia de sucesso na gestão e maior a 

credibilidade do governo. Um bom exemplo é o Portal da Transparência do Governo Federal. 

Neste site podem ser consultados todos os gastos e despesas realizados pelo Governo Federal 

e seus órgãos. 

Para ilustrar a relação entre o controle e a administração pública, vide a ilustração: 

 

Figura 1: Controle e Administração Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.(2019) 

 

É importante que sejam aplicados sobre a administração pública tanto o controle 

interno como o controle externo. Os atos públicos devem ser constantemente monitorados 

pelos órgãos fiscalizadores na tentativa de inibição da corrupção além de se acompanhar a 

efetividade no gasto público. Entretanto, na base desse processo deve estar a sociedade 

através do controle social no gasto do dinheiro público. A sociedade necessita de canais 
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efetivos que a permita participar não só da fiscalização, mas também durante todo o 

planejamento governamental. 

 

2.2 Controle Patrimonial de Bens Móveis na Administração Pública 

 

Para o bom funcionamento de qualquer organização, seja ela pública ou privada, é 

incontestável a necessidade de um controle patrimonial eficiente. Neste presente trabalho será 

focado o controle patrimonial em instituições públicas, mais precisamente em universidades 

públicas. Para o desenvolvimento desse tópico, recorreu-se a autores que dissertaram sobre 

esse tema, bem como a legislações pertinentes. 

Para Francischini e Gurgel (2013), recurso patrimonial ou ativo imobilizado pode ser 

entendido como todo bem de certa forma classificado como permanente, que é utilizado pela 

empresa ou pela organização na produção de produtos ou serviços. O controle e cuidado para 

com esses bens diz respeito ao sucesso ou fracasso institucional, haja vista seu grau de 

importância. 

Pozo (2016) salienta que os recursos patrimoniais são de importantes para que 

qualquer organização possa operar e produzir os produtos ou serviços que atenderão à sua 

demanda. Uma eficiente adequação e manutenção dos bens patrimoniais são preponderantes 

para o sucesso de qualquer organização. Esses recursos podem ser instalações, maquinários, 

equipamentos, veículos e demais bens que fazem parte da existência organizacional.  

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em sua resolução 1.129/2008 

(CFC, 2008), por patrimônio público pode ser conceituado um conjunto de bens, direitos e 

obrigações, avaliado em moeda corrente com o principal objetivo da realização da missão 

organizacional, ou seja, o fim a que ela se destina. A Lei 10.406/2002 que institui o código 

civil disserta em seu artigo 98 que os bens públicos podem ser: 

 

a) Bens de Uso Comum do Povo: esses bens são de uso imediato da 

coletividade como rios, estradas, ruas, praças, etc. 

b) Bens de Uso Especial: são bens utilizados diretamente na prestação do 

serviço público como prédios públicos, equipamentos, destinados 

unicamente ao estabelecimento da administração federal, estadual ou 

municipal incluindo suas autarquias. 

c) Bens dominicais: São os bens das pessoas jurídicas de direito público. 

como objeto de direito pessoal, de cada uma dessas entidades. (BRASIL, 

2002b) 
 

Neste trabalho será objeto de estudo os bens de uso especial, mais precisamente os 

bens móveis. Mesmo este pesquisador tendo ciência da grande importância do controle e da 
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gestão dos bens imóveis dos órgãos públicos – que hoje são controlados pelo Sistema de 

Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União (SPIUNET), programa 

federal de controle de bens imóveis gerido pela Secretaria de Patrimônio da União – o foco 

maior será dado à gestão dos bens móveis. Estes bens representam um valor e um quantitativo 

bem expressivo em diversas instituições, necessitando de uma atenção maior dos gestores, 

principalmente no âmbito público, dada a sua fácil mobilidade. 

Coutinho (2004) afirma que uma eficiente administração dos bens públicos depende 

do real cumprimento das normas e princípios que regem essa área. As principais normas e 

legislações relacionadas aos controles patrimoniais de bens móveis são as seguintes: 

1) Lei 4.320/64, que estabelece normas gerais para elaboração do controle do 

orçamento e balanços da União, Estados e Municípios; 

2) Decreto Lei 200/67 que dispõe sobre a organização da Administração Federal, 

estabelecendo diretrizes para a Reforma Administrativa; 

3) Constituição Federal de 1988 em seus artigos 37 (Princípios da Administração 

Pública), 70 (Fiscalização) e 75 (Controle Externo); 

4) Instrução Normativa 205/88 da Secretaria de Administração Pública da Presidência 

da República SEDAP/PR com normas e técnicas para racionalizar o uso de materiais 

na administração pública; 

5) Decreto 9.373 de 11 de maio de 2018. Esse decreto revogou os decretos 99.658/90 e 

6.087/2007 e trouxe um novo entendimento ao desfazimento de bens na administração 

pública. 

Além das legislações citadas anteriormente, há também o Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público, que em 2017 estava em sua sétima edição. Esse manual oferece 

importantes orientações em relação à gestão patrimonial de bens móveis na gestão pública. 

O controle patrimonial é utilizado tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. 

Os bens imóveis diante de suas características não podem ser movidos de um lugar para outro, 

caso isso ocorresse, poderiam perder sua forma física original. São exemplo de bens imóveis: 

prédios, terrenos, fazendas, etc. Já os bens móveis podem ser transportados sem sua alteração 

física. São exemplos de bens móveis: impressoras, tablets, computadores, mesas, quadros, 

armários, equipamentos de laboratórios, etc (NUNES, 2015). O controle e a gestão desses 

bens móveis será amplamente discutido neste presente trabalho. 

A administração patrimonial é responsável pela gestão do bem público desde a sua 

compra, passando pelo seu controle de tombamento, sua destinação e indo até a sua exclusão 

do patrimônio da instituição (SANTOS, 2002). As aquisições de bens nos órgãos públicos 
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ocorrem através de licitações conforme legislação vigente, ou ainda através de doações 

legalmente regulamentadas. Essas aquisições partem de demandas previamente planejadas 

pela gestão superior. Cada órgão público possui suas características e demandas específicas e, 

com isso, cada qual possui também sua particularidade no tipo de bens móveis a ser adquirido 

para auxiliar no atendimento de sua missão organizacional. Após a licitação dos bens, é o 

setor de patrimônio/almoxarifado o responsável pelo recebimento, conferência, lançamento, 

tombamento, entrega, mudanças de responsabilidades e desfazimento, quando necessário.  

Dessa forma, podemos compreender a administração patrimonial como um conjunto 

de medidas com o objetivo da manutenção da integridade e confiabilidade dos registros 

referentes aos bens pertencentes a um órgão público (COUTINHO, 2005). O número de bens 

móveis a serem controlados pelos órgãos públicos são bastante expressivos, por isso 

necessitam de informações constantemente atualizadas para um controle eficiente. Essas 

informações devem ser repassadas ao setor responsável pelo controle de bens. Em muitos 

órgãos é o setor de patrimônio o órgão controlador desses bens móveis. 

Para Bernardes (2011) e Nunes (2015), o investimento financeiro direcionado para a 

compra de bens móveis é bem expressivo, porém sua gestão ainda é deixada em segundo 

plano. Não há preocupação sobre o real controle desses bens, sua exata localização, quem é o 

responsável pelo mesmo ou qual o processo correto de descarte. Além disso, a administração 

pública carece de uma real preocupação com o bem público. Falta zelo para com os bens 

colocados à disposição da missão dos órgãos públicos.  

Ao dissertar sobre bens na administração pública, é conveniente salientar a diferença 

entre Material de Consumo e Material Permanente. De acordo com a sétima edição do Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), as definições de material permanente 

e material de consumo ficam bem claras em seu item 6.1.1.1: 

 

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 

sua identidade física e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 

(BRASIL, 2015a)  

 

Os materiais de consumo geralmente são controlados pelos almoxarifados dos órgãos. 

São exemplos desses materiais: folha de papel, clips, cartucho de tinta, envelopes, canetas, 

etc. Os materiais permanentes são os bens móveis que iremos tratar neste trabalho. Esses bens 

não perdem suas características originais e têm duração superior a dois anos. São, por 
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exemplo: mesas, cadeiras, computadores, impressoras, equipamentos para laboratório, 

bancadas, etc.  

O Governo Federal atribui uma classificação contábil dos materiais que, de acordo 

com Santos (2002), fixa subitens de despesa e foi editada pela Norma de Execução nº 8 de 29 

de dezembro de 1993, da Coordenação Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro 

Nacional, publicada no Diário Oficial da União nº 249, de 30 de dezembro de 1993, 

atualizada pela Norma de Execução nº 4, de 31 de outubro de 1997. A definição de cada 

subitem e despesa ficou definida da seguinte forma: 

3.3.4.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

A composição das contas de despesa é apresentada no exemplo abaixo: 

 

Figura 2: Classificação das Contas de Despesas  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2002, p. 28), adaptado pelo autor. 

 

A Portaria nº 448 de 13 de setembro de 2002, em seu ANEXO IV, enumera os grupos 

de materiais da conta de material permanente. Ela enumera a classificação dos grupos de bens 

permanentes registrando o valor das despesas realizadas com aquisição de equipamentos e 

materiais que, em virtude de suas características, classificam-se como bens permanentes. No 

quadro 2 é apresentada a classificação dos bens.  

 

 

 

3.4.4.9.0  52 00 

Código do Grupo de Material 

(conforme  

Desdobramento da codificação do Plano de Contas 

Número da Conta Material Permanente 
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Quadro 2: Classificação dos Bens Permanentes 

 

34.490.52.00 Equipamentos e material permanente 

34.490.52.02 Aeronaves. 

34.490.52.04 Aparelhos de medição e orientação. 

34.490.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação. 

34.490.52.08 Aparelhos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares. 

34.490.52.10 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões. 

34490.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos. 

34490.52.14 Armamentos. 

34490.52.16 Bandeiras, flâmulas e insígnias. 

34490.52.18 Coleções e materiais bibliográficos. 

34490.52.19 Discotecas e filmotecas. 

34490.52.20 Embarcações. 

34490.52.22 Equipamentos de manobra e patrulhamento. 

34490.52.24 Equipamento de proteção, segurança e socorro. 

34490.52.26 Instrumentos musicais e artísticos. 

34490.52.28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial. 

34490.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos. 

34490.52.32 Máquinas e equipamentos gráficos. 

34490.52.33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto. 

34490.52.34 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos. 

34490.52.35 Equipamentos de processamento de dados. 

34.490.52.36 Máquinas, instalações e itens de escritório 

34.490.52.38 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina. 

34.490.52.39 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos. 

34.490.52.40 Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários. 

34.490.52.42 Mobiliário em geral. 

34.490.52.44 Obras de arte e peças para museu. 

34.490.52.46 Semoventes e equipamentos de montaria. 

34.490.52.48 Veículos diversos. 

34.490.52.50 Veículos ferroviários. 

34.490.52.51 Peças não incorporáveis a imóveis. 

34.490.52.52 Veículos de tração mecânica. 

34.490.52.53 Carros de combate. 
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34.490.52.54 Equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos. 

34.490.52.56 Equipamentos, peças e acessórios de proteção ao voo. 

34.490.52.57 Acessórios para automóveis. 

34.490.52.58 Equipamentos de mergulho e salvamento. 

34.490.52.60 Equipamentos, peças e acessórios marítimos. 

34.490.52.83 Equipamentos e sistema de proteção e vigilância ambiental. 

34.490.52.99 Outros materiais permanentes. 

 

Fonte: Portaria STN 448/2002, ANEXO IV. 

 

A partir do princípio da legalidade na administração pública, é a Instrução Normativa 

n°205/88 da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República que normatiza 

o controle patrimonial dos bens públicos. Essa instrução normativa enumera todo o 

procedimento para o uso de materiais dentro dos órgãos públicos. 

De acordo com o Item 1 da IN 205/88, por material é definido como qualquer 

equipamento, componente ou item que possa ser empregado nas atividades das organizações 

públicas federais. Esses bens podem ser adquiridos via licitação, doação ou ainda serem 

fabricados pela própria instituição. A referida instrução normativa dita os seguintes 

procedimentos: as formas de aquisição de materiais, o modo como se realiza o recebimento e 

aceitação, como se procede com a armazenagem, a requisição e distribuição, os tipos de 

controle, os inventários físicos, as responsabilidades e indenização por bens desaparecidos 

além da cessão e alienação. Como a IN 205/88 dita as normas tanto para material permanente 

como para material de consumo, no caso deste trabalho o foco será nas orientações relativas 

aos materiais permanentes e seus controles.  

Ao ser adquirido por um órgão público, um bem permanente necessita ser controlado 

desde sua chegada até a sua baixa ou alienação. Para Santos (1997, p.11): “a administração 

patrimonial compreende uma sequência de atividades que tem seu início na aquisição e 

termina quando o bem for retirado do patrimônio da empresa”. Todo esse processo 

geralmente é realizado pelo setor de patrimônio ou órgão afim. 

Ao ser recebido pelo setor de patrimônio, deve ser analisado se o bem recebido está de 

acordo com as especificações contidas em edital próprio para aquisição. Para Francischini e 

Gurgel (2013, p. 123), “a função básica do recebimento de materiais é assegurar que o 

produto entregue esteja em conformidade com as especificações constantes no pedido de 

compra”. É necessário que no momento do recebimento do bem, o mesmo esteja de acordo 

com o que foi adquirido de fato na especificação contida no edital de licitação, bem como as 
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quantidades estejam de acordo com documento fiscal ou nota de empenho. De acordo com a 

IN 205, item 3.2, são documentos hábeis para recebimento: 

 

a. Nota Fiscal, Fatura e Nota Fiscal Fatura; 

b. Termo de Cessão/Doação ou Declaração exarada no processo relativo à 

permuta; 

c. Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência; ou 

d. Guia de Produção. (BRASIL, 1988) 

 

Nascimento (2013) ressalta a importância da padronização das rotinas relacionadas à 

gestão do patrimônio. Com a padronização, é proporcionada aos servidores públicos da área 

uniformidade de ações administrativas com consequente eficiência no controle dos bens 

permanentes da instituição em questão. Essa padronização pode estar presente em manuais 

próprios que podem ser utilizados pelos responsáveis não só pelo recebimento dos bens, mas 

também por todo o controle patrimonial.  

É comum ser utilizado o termo “tombar” para se efetuar o processo de incorporação de 

um bem ao sistema de patrimônio do órgão público. Os bens adquiridos, de acordo com 

Santos (2002), recebem um “número de tombamento”. Esse número de tombamento é uma 

numeração que facilita o controle daquele bem em seu sistema. Cada instituição possui sua 

forma de numerar os bens, todavia, é importante que a numeração tenha alguma lógica sobre 

as características e classificação contábil do bem em questão. A partir dessa numeração deve 

ser confeccionada uma placa de patrimônio para que seja fixada no bem. As placas de 

tombamento podem ser de várias formas, variando de acordo com o órgão ou com as 

características físicas do bem que a receberá.  

De acordo com Santos (2002), as placas de patrimônio ou de tombamento podem ter 

arrebites para fixação ou ser autocolantes com código de barras para facilitação de leitura por 

equipamento específico, quando houver um inventário, por exemplo. Atualmente esses 

códigos de barras podem também ser substituídos pelos chamados QRCodes. De acordo com 

Ramsdem (2008), os QRCodes armazenam grande quantidade de dados sobre determinado 

bem e podem ser acessados por tablets e celulares, conectando o mundo físico com o mundo 

eletrônico, agregando valor na melhoria do acesso à informação e a um controle mais 

eficiente. 

Fijor (2014) ressalta outra tecnologia que poderia ser amplamente utilizada no controle 

patrimonial dos bens públicos: é a Identificação por Rádio Frequência, do inglês Radio 

Frequence Identification (RFID). Através de pequenas etiquetas facilmente coláveis aos bens 

– as tags – todas as informações são armazenas. A leitura de diversas tags de um determinado 
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local pode ser realizada com muita agilidade através de leitoras específicas que repassam as 

informações para um sistema de controle patrimonial. Numa sala, por exemplo, pode existir 

um equipamento na entrada que possua a informação de todas as tags constantes naquele 

ambiente. Caso um bem seja modificado de local, esse equipamento aciona um aviso no 

sistema de controle patrimonial, para que os responsáveis possam tomar as devidas 

providências.  

Com a utilização de tecnologias como essas, o controle patrimonial pode ganhar 

eficiência e confiabilidade, conquistando maior agilidade na realização dos inventários, 

trazendo uma facilidade maior nas mudanças de responsabilidade e nos demais processos 

inerentes à área de patrimônio de bens móveis. 

Todos os bens colocados à disposição para as atividades profissionais em órgãos 

públicos deverão estar associados a um Termo de Responsabilidade que deverá ser assinado 

pelo respectivo responsável pela unidade. Essa obrigatoriedade está clara no Art. 87 do 

Decreto-Lei n°200/1967: “Os bens móveis deverão ficar sob responsabilidade dos chefes de 

serviço, devendo ser procedidas verificações periódicas pelos competentes órgãos de 

controle” (BRASIL, 1967). Os itens 7.11 e 7.12 da IN 205/88 também são bem claros sobre a 

importância do termo de responsabilidade: 

 

7.11 Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à 

unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o 

competente Termo de Responsabilidade, assinado pelo consignatário, 

ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que deverão ser 

relacionados (relação carga). 

7.12 Cumpre ao Departamento de Administração ou unidade equivalente no 

que concerne ao material distribuído, cuidar da sua localização, 

recolhimento, manutenção e redistribuição, assim como da emissão dos 

competentes Termos de Responsabilidade que deverão conter os elementos 

necessários à perfeita caracterização do mesmo. (BRASIL, 1988) 
 

Ao se entregar determinado bem para seu detentor, o mesmo deverá assinar um termo 

de responsabilidade. Esse documento deve conter a especificação do bem, a quantidade 

entregue, a situação, como também o nome e localização do mesmo, para futuras pesquisas, 

caso necessário. Esses termos assinados devem estar arquivados em local apropriado na 

unidade de gestão patrimonial, já que são objetos de auditoria, além de fornecerem 

comprovação caso o bem venha a ser furtado ou tenha desaparecido.  

É necessária a a realização de inventários anuais ou periódicos, a fim de se checar a 

quantidade, localização e o estado físico dos bens móveis. Fancischini e Gurgel (2013) 

ressaltam que os bens devem ser checados periodicamente por meio de um programa 
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detalhado de inventário físico. A IN n°205 enumera os tipos de inventários que devem ser 

realizados pelos órgãos públicos a fim de se checar as condições, localizações e quantidades 

dos bens permanentes. Os tipos de inventário, de acordo com a IN 205, são: 

 

1) 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; 

2) Inicial: realizado quando da criação de uma unidade gestora, para 

identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade; 

3) De transferência de responsabilidade: realizado quando da mudança do 

dirigente de uma unidade gestora; 

4) De extinção ou transformação: realizado quando da extinção ou 

transformação da unidade gestora; 

5) Eventual: Realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da 

unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador. (BRASIL, 1988) 

 

Durante os inventários ou quando necessário, os bens precisam sofrer uma espécie de 

reavaliação de seu valor de mercado, uma vez que os valores atribuídos aos mesmos no 

sistema podem não corresponder com a realidade de mercado. Como já mencionado 

anteriormente, quando novas tecnologias como RFID são utilizadas, o inventário tende a ser 

mais rápido e eficiente. 

É legal que ocorra mensalmente a depreciação dos bens móveis, conforme esclarece a 

Lei nº 4320/64, além da Portaria STN 437/2012 e seus anexos. Miranda et al. (2010) 

ressaltam a importância da depreciação dos bens da administração pública e argumenta que o 

Governo Federal adotou normas para a convergência às Normas Internacionais de 

Contabilidade aplicadas ao setor público. Além da necessidade da depreciação dos bens, 

deve-se realizar uma reavaliação dos mesmos ao valor de mercado, principalmente quando 

chegarem ao seu valor residual. Um exemplo claro desse fato é o seguinte: Um computador 

comprado por R$ 1000,00 tem uma vida útil de cinco anos, ou seja, sofre uma depreciação 

anual de 20%. De acordo com a macrofunção SIAFI 020330 seu valor residual é de 10%, pois 

se trata de um bem que se classifica como equipamentos de processamento de dados. 

Portanto, ao final de cinco anos seu valor contábil seria R$ 100,00. Entretanto, é necessário 

que seja realizada uma reavaliação, pois seu valor de mercado pode ser bem superior ao 

mencionado, embora se mantenha inferior ao valor de aquisição. 

Nascimento (2013) ressalta que qualquer agente público pode ser responsabilizado ou 

ser chamado a responder caso haja dano ou desaparecimento de qualquer material que possa 

ter sido colocado sob sua responsabilidade para a realização das tarefas inerentes ao cargo 

ocupado. Dessa forma, qualquer evento ou fato que cause dano ao patrimônio público 
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necessita ser comunicado ao setor de patrimônio para apuração. Mesmo quando algum bem 

não for encontrado, as causas precisam ser apuradas. 

Quando se tratar de dano ou prejuízo de pequeno valor, é coerente consultar o Termo 

Circunstanciado Administrativo (TCA) publicado pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União através da Instrução Normativa CGU nº4 de 2009. De acordo 

com a CGU, 

o Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) é um instrumento 

introduzido pela Instrução Normativa – CGU nº 4, de 17/02/09, o qual 

estabelece a possibilidade de se realizar uma apuração simplificada, a cargo 

da própria unidade de ocorrência do fato, à margem do sistema correcional. 

Assim, o TCA pode ser usado para casos de dano ou desaparecimento de 

bem público que implicar prejuízo de pequeno valor. (BRASIL, 2009) 

 

Esse termo tem o objetivo de simplificar a apuração de um dano ou prejuízo de 

pequeno valor. Esses prejuízos de pequeno valor apontados pelo TCA não podem exceder o 

valor de R$8.000,00. Caso o dano seja superior a esse determinado pela CGU, deve ser aberto 

processo administrativo, nomeando-se uma comissão especial para a apuração dos fatos. 

Além disso, deve ser dada aos responsabilizados ampla defesa, conforme determina a IN 205 

em seu item nº 10, que disserta sobre a responsabilização e indenização.  

Toda atividade de transferência e movimentação de bens deve ser objeto de registro no 

setor de patrimônio. Esses eventos devem ser comunicados ao setor e os registros deverão ser 

prontamente atualizados. Programas informacionais auxiliam nestes tipos de registros. 

Carvalho e Ceccato (2011) ressaltam que, quando houver a mudança de responsável pela 

carga, é necessário que sejam feitos exames dos bens por uma comissão própria, através de 

processos regulares, constando todos os detalhes dos mesmos. Um novo termo de 

responsabilidade deve ser assinado quando houver troca de responsáveis e, de acordo com 

Santos (2002), quem assina o termo geralmente é o gerente ou chefe da área na qual o bem foi 

alocado. Esses chefes ou gerentes possuem, na maioria das vezes, portarias próprias de 

designação dos cargos ocupados. Ambos os entendimentos dos autores estão de acordo com o 

preconizado pela IN 205. 

Todo bem permanente possui uma vida útil preestabelecida e chega um momento em 

que o mesmo não mais possui utilidade para a administração pública. Nesse estágio, esses 

bens necessitam ser excluídos do controle patrimonial.  

No dia 14 de maio de 2018 foi publicado o Decreto nº 9.373 de 11 de maio de 2018, 

na edição 91, Seção 1, página 1 do Diário Oficial da União. Esse decreto dispõe sobre a 

alienação, cessão, transferência e a disposição ambientalmente adequada de bens móveis no 
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âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional. Esse decreto veio a 

contribuir para o descarte ambientalmente correto dos bens, o que não fora discutido nos 

decretos anteriores nº 99.658/1990 e nº 6.087/2007, que tratavam da mesma temática. O 

Decreto nº 9.373/18 deixa explícita a preocupação do governo em aplicar os princípios da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme disposto na Lei nº 12.305 de 2010 quando 

da ocorrência do descarte dos bens móveis. 

O Decreto 9.373/2018 revoga os decretos 99.658/1990 e o 6.087/2007. Contudo, ao 

revogar os anteriores não altera a forma de como um bem pode ser considerado inservível. No 

art. 3º do mesmo documento há a explicação sobre a classificação dos bens considerados 

inservíveis ao órgão:  

 

a. Ocioso: bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas 

não é aproveitado; 

b. 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 sua 

recuperação.  

c. Antieconômico: bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo 

rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro 

ou obsoletismo;  

d. 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. (BRASIL, 2018) 

 

O novo decreto inclui que a alienação também poderá ser realizada para organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público, associações ou cooperativas, tratando-se de bens 

irrecuperáveis. Quando for o caso de alienação de bens classificados como antieconômico, os 

mesmos podem ser doados apenas para as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público ou outros órgãos públicos de qualquer esfera.  

Ao revogar o Decreto nº 6.087/2007, o Decreto nº 9.373/18 apresentou maior 

autoridade ao órgão para efetuar doações de bens de tecnologia da informação. Esses bens 

podem 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. Para Santos (2002) e Barbosa e Santos 

(2017), a baixa patrimonial ou desfazimento de bens se dão das seguintes formas: doação, 

transferência, permuta ou leilão. A baixa efetiva do bem ocorre ao término do processo, que a 
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priori deverá estar devidamente documentado para compor todo o processo de alienação do 

bem.   

O decreto nº 9.373/18 ainda carece de maiores esclarecimentos em relação aos 

procedimentos de desfazimento de bens. As unidades de gestão de patrimônio de todas as 

unidades federais aguardam a publicação de uma instrução normativa para auxiliar as novas 

formas de desfazimento preconizadas pelo Governo Federal.  

Todos os procedimentos patrimoniais devem ser lançados em um sistema federal 

denominado Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

Filho e Naves (2014) ressaltam que o SIAFI foi desenvolvido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para melhorar 

a prestação de contas dos órgãos públicos já que, além de disponibilizar informações diárias, 

esse sistema de administração também acompanha a execução orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil de todos os órgãos da administração federal. Cada órgão possui um 

cadastro específico com um código, chamado de Unidade Gestora (UG). As informações 

cadastradas no SIAFI são repassadas automaticamente para o portal da transparência, por 

onde pode ocorrer a checagem pela sociedade, além do intenso controle de toda a atividade 

dos órgãos públicos tanto por parte da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como por órgãos 

de controle como CGU e TCU. 

Fatos como a compra, reavaliação ou baixa de bens permanentes devem ser inseridos 

no SIAFI através de lançamentos contábeis. Através desse sistema a Secretaria do Tesouro 

Nacional e os órgãos de controle possuem o correto valor do somatório de todos os grupos e 

subgrupos de bens permanentes das unidades gestoras do Governo Federal. É necessário e 

prudente que os dados lançados no sistema do governo estejam de acordo com os dados 

lançados nos sistemas utilizados pelos órgãos. No SIAFI estão os valores acumulados do 

balanço patrimonial dos órgãos federais. Nesse balanço pode ser checada a somatória de todo 

o valor empenhado e liquidado por grupo de material. Cabe aos órgãos tratarem as 

informações e os dados para que se chegue ao acumulado do SIAFI. Isso implica, por 

exemplo, que o mesmo valor que um órgão possua em sua conta de bens permanentes seja 

semelhante ao valor presente no SIAFI. Os valores dos grupos de materiais também devem 

ser os mesmos tanto no sistema federal como no sistema do órgão.  

Não há de ser negar a importância de que os valores e quantitativos dos bens 

fisicamente existentes precisam estar de acordo com as informações do sistema próprio do 

órgão, bem como com as informações constantes no SIAFI. Esse fator se traduz em confiança 

e credibilidade na relação da instituição com os órgãos de controle e com a sociedade. 
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2.3 As Universidades Públicas e o Controle Patrimonial 

 

A Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 207 deixa claro que as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 

2016a). Partindo dessa premissa descrita na carta magna brasileira, não há como se negar a 

grande importância da universidade pública para o desenvolvimento desta nação. Essa 

autonomia a ela delegada é salutar, pois a universidade produz conhecimento, forma 

profissionais capacitados para a atuação em diversas áreas do conhecimento e, por isso 

mesmo, necessita de uma gestão democrática e participativa para o cumprimento de sua 

missão, podendo ser considerada uma instituição social com grande prestígio público por sua 

missão para com o desenvolvimento do conhecimento (CHAUÍ, 2003).  

Além disso, a universidade pública pode se tornar um agente de desenvolvimento na 

comunidade em que se insere. Para Oliveira Jr. (2014, p. 1),  

 

as universidades são multiescolares, pois possibilitam aos lugares se 

conectarem com o mundo ao mesmo tempo em que se enraízam localmente 

e regionalmente e se conectam globalmente, com significativos efeitos nos 

circuitos de produção e consumo da economia que repercutem de forma 

multiplicadora nas estruturas espaciais, sobretudo nas cidades nas quais 

estão localizadas. 
 

Após uma década de estagnação e de recursos escassos, com a posse do presidente 

Luis Inácio Lula da Silva a universidade pública brasileira mostrou sinais de desenvolvimento 

principalmente como o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas 

ou REUNI, a partir de 2003. Naquele momento as universidades receberam um aporte 

considerável de recursos para sua ampliação, sendo que muitos foram direcionados para a 

construção de novos prédios, para a instalação de novos campi em outras cidades, além da 

criação de novas universidades em regiões carentes de educação superior. 

Abaixo segue um quadro que demonstra o montante de recursos investidos no REUNI 

de 2005 a 2012. 
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Quadro 3: Recursos orçamentários do programa de expansão 2005-2012 

 

Ano Total 

2005 67.481.106 

2006 384.058.083 

2007 440.031.705 

2008 937.432.341 

2009 1.606.607.463 

2010 1.745.705.690 

2011 2.813.153.683 

2012 1.991.826.164 

Total 9.996.296.234 

 

Fonte: SESU/MEC (2019) 

 

O objetivo principal do REUNI foi o aumento do número de vagas para acesso ao 

ensino superior público e em 2008 haveria um aumento de 14.826 vagas em relação ao ano 

anterior. Nos anos seguintes esse aumento de vagas foi cada vez maior, dando a oportunidade 

ao ensino superior a classes antes sem a mínima condição dessa modalidade de educação 

(PACHECO, 2014). 

O quadro 4 apresenta o aumento do numero de vagas tanto de docentes, discentes da 

graduação presencial e de técnicos administrativos das universidades nos anos de 2003 e 

2013, de acordo com dados do SESU/MEC. 

 

Quadro 4: Aumento de vagas nas universidades 
 

Descrição 2003 2012 

Vagas na Graduação Presencial 109.184 231.530 

Vagas de Docentes 49.851 71.247 

Vagas de Técnicos Administrativos 85.343 98.364 

 

Fonte: SESU/MEC ( 2019) 

 

Nesse contexto de expansão muitas obras foram realizadas, muitos materiais 

permanentes foram adquiridos como computadores, móveis, equipamentos de laboratório, etc. 

Esses materiais também chamados de bens móveis necessitavam de um controle eficiente que 

se iniciava em sua aquisição e terminava em sua baixa. Para tais procedimentos eram 
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necessários, além de pessoal com qualificação e em número suficientes, também um sistema 

eficiente de controle.  

As instituições federais de ensino, na qual se incluem as universidades públicas, são 

entidades da administração indireta, podendo ser constituídas sob a forma de autarquias ou 

fundações públicas e, por isso, necessitam cumprir todas as prerrogativas legais relativas ao 

controle patrimonial.  

Bernardes (2011), por ter trabalhado durante vários anos na área de controle 

patrimonial de uma universidade pública, pesquisou em sua tese de doutorado a importância 

da unificação dos processos de controle patrimoniais entre os órgãos, além de uma 

necessidade urgente de inovação nessa área, há bastante tempo ignorada pelos gestores 

públicos.  

Muitos são os problemas enfrentados pela gestão patrimonial nas universidades. Para 

Bernardes (2014, p. 6), são eles: 

 

a) Falta de respaldo e empenho dos superiores quanto ao processo de gestão 

patrimonial; 

b) Descaso para com os processos de movimentação ou transferência interna 

de bens móveis; 

c) Falta de um manual de gestão patrimonial, com informações necessárias 

para todos os aspectos de controle interno de bens; 

d) Indicar um servidor de carreira para estar fazendo o controle patrimonial, 

seja mensal, trimestral, semestral ou anual; 

e) Carência de processos periódicos de instrução e disseminação das regras 

de gestão patrimonial existente e aplicável à instituição; 

f) Proporcionar treinamentos aos servidores usuários dos sistemas de 

controle patrimonial; 

g) Desenvolver um controle com conciliações periódicas entre levantamento 

físico e contábil.  
 

Essa citação de Bernardes corrobora com a opinião deste pesquisador que convive com 

todos esses problemas na instituição onde atua. É, pois, necessário um maior engajamento da 

gestão superior para que os processos de controle patrimonial sejam mais efetivos.  

Para corroborar com a visão de Bernardes (2014) e na tentativa de solucionar os 

problemas citados anteriormente, no ano de 2004 o setor de informática da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) começou a desenvolver o Sistema Integrado de 

Gestão (SIG). Constatou-se que era extremamente importante o desenvolvimento de um 

sistema integrado entre as áreas ou atividade meio (administração) e a atividade fim da 

universidade (ensino, pesquisa e extensão). Até antes do desenvolvimento do sistema, havia 

dificuldade em se obter informações mais precisas, A maioria dos processos era manual, havia 
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dificuldade na implantação de procedimentos administrativos, os sistemas existentes não eram 

integrados e havia pouca eficiência nos serviços prestados. 

De acordo com o manual da UFRN: 

O SIPAC informatiza os fluxos da área administrativa através da 

informatização de todo o orçamento distribuído no âmbito interno e das 

requisições que demandam este orçamento (Material, Passagens, Diárias, 

Suprimento de Fundos, Auxílio Financeiro, prestações de serviço pessoa 

física e jurídica, etc). Informatiza também os almoxarifados (centrais e 

setoriais), todo o controle patrimonial, as compras e licitações, o controle de 

atas e pedidos em registros de preços, o acompanhamento de entrega de 

empenhos (liquidação), o controle de obras e manutenções de bens imóveis, 

a aquisição de livros pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle 

dos contratos e convênios celebrados, o fluxo de processos e documentos 

eletrônicos, o registro e pagamento de bolsistas, o acompanhamento das 

despesas com automóveis e combustíveis. O SIPAC também disponibiliza 

portais de informações para os pró-reitores, para a auditoria interna e para a 

fundação. (UFRN, 2015) 
[ 

De acordo com a Superintendência de Informática (SINFO) da UFRN o sistema SIG 

encontra-se atualmente implantado em cinquenta órgãos públicos entre universidades, 

institutos federais e outros, conforme a figura 3.  

 

 

Figura 3: Unidades que utilizam o SIG 
 

 

Fonte: SINFO/UFRN (2019) 
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De acordo com a figura 3, percebe-se que muitos são os órgãos que se utilizam do SIG 

em sua gestão, sendo, em sua grande maioria as universidades e institutos federais, haja vista 

sua possibilidade de integração entre as áreas do órgão. 

Fazem parte do SIG os seguintes sistemas: Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC); Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). O módulo de 

Patrimônio Móvel está inserido dentro do SIPAC e tem como principal função o registro dos 

bens móveis da instituição, proporcionando assim o controle de sua entrada, localização, 

movimentação, desfazimento, ajustes contábeis, dentre outras funções inerentes ao controle 

patrimonial. 

Para a operacionalização do módulo é necessário o entendimento e a atribuição de 

alguns perfis de usuários. De acordo com o manual do módulo de patrimônio pela UFRN, 

esses perfis são: 

A) Gestor de Patrimônio Global: Responsável pelos registros, tombamentos, 

alterações, movimentações, alienações sobre todo o patrimônio da instituição. 

B) Gestor de Patrimônio Local: Possuem acesso restrito às operações sobre o 

patrimônio de sua unidade, sendo somente habilitados a realizar consultas de bens, 

solicitar movimentações destes partindo ou chegando a sua unidade, realizar chamados 

patrimoniais, gerar inventário e realizar levantamentos patrimoniais para a sua 

unidade. 

C) Gestor de Patrimônio da Unidade Gestora: Habilita o usuário a realizar operações 

sobre o patrimônio tanto da sua unidade gestora como das subordinadas. Esse perfil é 

concedido geralmente aos usuários lotados diretamente no setor de patrimônio. Esses 

usuários precisam de acesso para executar todas as atividades de controle patrimonial. 

O perfil de Gestor de Patrimônio Local é concedido geralmente aos usuários lotados 

nas unidades e que estejam diretamente envolvidos com o controle patrimonial local. O papel 

de gestor de patrimônio local é uma ótima opção para a descentralização do controle dos bens 

móveis, pois com esse perfil existe um responsável em uma unidade ou local para o controle 

dos bens ali existentes. Com isso, é permitido efetuar um inventário da unidade, enviar e 

receber bens para outros locais, abrir chamados patrimoniais, solicitar recolhimento de bens, 

dentre outras funções. Esse perfil também pode ser concedido a um servidor lotado na área 

para acesso às mesmas funcionalidades, desde que haja uma autorização expressa de sua 

chefia imediata para tal permissão por parte do Setor de Patrimônio. 
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É importante que se ressalte que, mesmo descentralizando o controle para as unidades, 

há o acompanhamento do Gestor de Patrimônio Global, que, em alguns casos, valida as 

operações realizadas, principalmente quando são envolvidas transferências de bens. Isso 

porque novos termos de responsabilidade precisam ser impressos, assinados e arquivados de 

acordo com a legislação vigente, além de ser realizado o controle de chamados patrimoniais 

de recolhimento de bens e outras demandas inerentes à área.  

As universidades possuem um número muito elevado de bens móveis que necessitam 

de um controle eficiente. Esses bens são extremamente importantes para a operacionalização 

tanto da atividade meio (administração geral), como da atividade fim da universidade que é o 

ensino, pesquisa e a extensão. Para tanto, o SIPAC veio para tornar mais eficiente a gestão 

patrimonial, principalmente com a descentralização das operações de controle, pois deixar 

apenas a cargo de um único setor o controle de tantos bens alocados, de tantas 

movimentações, torna-se uma medida ineficiente e incoerente. No entanto, quando esse 

controle é efetuado pelas unidades nas quais os bens se encontram fisicamente mais próximos, 

o processo se torna mais produtivo.  

Bernardes (2014) ressalta que é de grande importância a criação da figura do agente 

patrimonial. Esse agente deve ser capacitado para a função de controle de bens móveis dentro 

de suas unidades, setores, departamentos ou laboratórios e deve ser designado por portaria. O 

agente patrimonial deve atuar localmente no controle e, de acordo com o SIPAC, a ele deve 

ser atribuído o papel de gestor de patrimônio local.  

 

2.4 A Governança Pública 

 

Um fator que pode colaborar para a melhoria nos controles patrimoniais é a aplicação 

de práticas preconizadas pela governança pública, como a transparência, eficiência, 

responsabilidade, equidade e a prestação de contas. Com a aplicação de práticas dessa 

natureza, tanto a sociedade quanto os órgãos de controle terão ciência da real situação dos 

bens públicos que foram a priori adquiridos via recurso público. Fijor (2014) afirma que um 

controle patrimonial, quando alinhado com a boas práticas de governança, podem trazer 

muitos benefícios aos anseios de toda a comunidade envolvida. Bernardes (2011) também 

ressalta que os setores de patrimônio de todos os entes públicos necessitam disseminar 

conhecimento sobre suas práticas, pois trabalham em ilhas de conhecimento que não são 

compartilhadas com outros órgãos ou pessoas envolvidas no controle patrimonial.  
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“Governança” é um termo amplamente utilizado em diversos setores da sociedade, 

com diferentes significados, dependendo da perspectiva de análise. Slomski et al. (2008) 

definem a governança na gestão pública como proteção ao interrelacionamento entre 

administração, controle e supervisão. É feita pelas autoridades de governo visando relacionar 

objetivos políticos de forma eficiente, com boa comunicação pública e prestação de contas à 

sociedade. 

De acordo com o Referencial Básico de Governança (RBG) do Tribunal de Contas da 

União (2014), a governança teria seu início no momento em que as organizações não mais 

poderiam ser geridas pelos seus proprietários e deveriam ser repassadas a outros 

administradores. Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ou IBGC (2018), 

governança corporativa é: 

O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas.  

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 

recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade 

e o bem comum. (IBGC, 2018) 

 

De acordo com o TCU (2018), entende-se por governança no setor público um 

conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 

direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade. 

A sociedade deve exercer seu papel de principal interessada nos resultados do Estado e 

demandar dele novas estruturas de governança que possibilitem a ela o desempenho de 

funções de avaliação, direcionamento e monitoramento de ações. Por isso, espera-se da 

liderança governamental um comportamento mais ético, profissional e focado no alcance de 

resultados que estejam alinhados com as expectativas da sociedade (TCU, 2018). 

Em 2014 o TCU publicou o Referencial Básico de Governança. Esse documento 

apresentou um conjunto de propostas cuja implementação objetiva contribuir para a melhoria 

da governança na administração pública, uma vez que aborda as boas práticas a serem 

seguidas por todos os órgãos públicos brasileiros. 

Segundo o RBG/TCU (2014), a boa governança pública pressupõe a existência de uma 

liderança forte, ética e comprometida com os resultados; de uma estratégia clara, integrada, 

eficiente e alinhada aos interesses sociais; e de estruturas de controles que possibilitem o 
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acompanhamento das ações, o monitoramento dos resultados e a tempestiva correção de 

rumos, quando necessário.  

O RBG/TCU enumera os princípios da boa governança sugeridos pelo Banco 

Mundial, que são: legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, 

transparência e accountability. Abaixo será apresentado um quadro explicativo sobre o 

significado de cada princípio de acordo com RBG/TCU (2014). 

 

Quadro 5: Princípios de Governança de acordo com o RBG 
 

Princípio Descrição 

Legitimidade Princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito e critério 

informativo do controle externo da administração pública que amplia a 

incidência do controle para além da aplicação. Não basta verificar se a lei foi 

cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi alcançado. Admite o 

ceticismo profissional de que nem sempre o que é legal é legítimo. 

Equidade Promover a equidade é garantir as condições para que todos tenham acesso ao 

exercício de seus direitos civis – liberdade de expressão, de acesso à 

informação, de associação, de voto, igualdade entre gêneros –, políticos e 

sociais – saúde, educação, moradia, segurança. 

Responsabilidade Diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem ter pela 

sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e 

operações. 

Eficiência É fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo 

possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar 

a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. 

Probidade Trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, 

economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, 

arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores públicos. Enfim, refere-se à 

obrigação que têm os servidores de demonstrar serem dignos de confiança. 

Transparência Caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as informações relativas à 

organização pública, sendo um dos requisitos de controle do Estado pela 

sociedade civil. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, 

tanto internamente quanto nas relações de órgãos e entidades com terceiros. 

Accountability Pode ser entendida como a obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais 

se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e organizações públicas, de 

assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que 

lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 

responsabilidades. Espera-se que os agentes de governança prestem contas de 

sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências de 

seus atos e omissões. 
  

Fonte: RBG/TCU (2014). 
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A partir dos princípios de governança preconizados pelo RBG/TCU, serão pesquisados 

se tais princípios estão presentes nas rotinas de controle patrimonial da UFSJ. De acordo com 

Teixeira et al. (2017), as organizações públicas estão seguindo as tendências de 

implementação de boas práticas de governança corporativa do setor privado e, quando essas 

práticas são aplicadas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), há um retorno 

bastante significativo, mesmo havendo muito ainda por fazer.  

 

 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

 

Essa dissertação se utilizou de um estudo de caso realizado no Setor de Patrimônio da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Esse estudo contou com a verificação das rotinas 

executadas no setor no que tange ao controle patrimonial. Tais rotinas e procedimentos foram 

avaliados à luz da legislação vigente e de acordo com as boas práticas de governança pública 

e princípios de governança preconizados pelo RBG/TCU. Para complementar esse estudo, um 

questionário com uma pesquisa de opinião foi aplicado aos usuários dos serviços patrimoniais 

com o objetivo de verificar suas percepções sobre os serviços prestados e aspectos ligados à 

governança pública. 

 

3.1 Características da Pesquisa 

 

Ao se analisar os objetivos desta pesquisa, a mesma pode ser caracterizada como 

descritiva. Na relação com o objeto de estudo, ela tentou avaliar em que grau o controle 

patrimonial da UFSJ atende à legislação vigente e às boas práticas de governança pública 

após a implantação do SIPAC em 2016. Para que essa análise ocorresse foi necessário que se 

observasse, registrasse e correlacionasse os fatos verificados sem a pretensão de manipulá-los. 

Essas são as características de uma pesquisa descritiva, que busca conhecer os fatos sem a 

interferência ou o juízo de valor do pesquisador, conforme pressupõe Cervo (1983). Segundo 

esse autor, para que uma pesquisa descritiva ocorra, dados devem ser coletados em seu local 

próprio e registrados de forma ordenada para um estudo confiável. 
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Vergara (1990) ressalta que, em relação à finalidade, uma pesquisa pode ser 

classificada em descritiva ou exploratória. Nas pesquisas descritivas há uma explanação das 

características específicas de determinada população ou fenômeno. Na pesquisa exploratória 

há uma investigação em uma área na qual não existia muito conhecimento sistematizado. Pela 

sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses prévias que, todavia, poderão surgir 

durante ou ao final da pesquisa. 

Quando se opta por uma pesquisa descritiva tem-se a possibilidade de estar mais 

próximo da realidade a ser pesquisada. Esse tipo de pesquisa permite que se faça a relação 

entre variáveis acerca de determinada população, fato ou fenômeno. Para Gil (1996), muitas 

são as possibilidades de pesquisas que podem ser classificadas como descritivas, sendo que a 

coleta de dados pode se dar através de questionários ou até através de uma observação 

sistemática.  

Além de descritiva, essa pesquisa também pode ter como finalidade o fato de ser 

exploratória, pois existe certa familiaridade do pesquisador com a realidade estudada. Para 

Bernardes (2011), pesquisas do tipo exploratórias podem ampliar o conhecimento acerca de 

certa realidade e podem despertar novas ideias e discernimentos.  

No caso da pesquisa sobre o controle patrimonial da UFSJ, o pesquisador se 

encontrava bem próximo ao tema pesquisado, haja vista que além de trabalhar atualmente 

com rotinas administrativas no setor de controle patrimonial, foi também responsável pela 

unidade nos últimos quatro anos. De acordo com características da pesquisa descritiva 

enumeradas por Gil (1996), dados, documentos públicos e processos devem ser analisados 

segundo uma isenção de juízo de valor ou de tentativas de alteração da realidade encontrada.  

A pesquisa também pode se classificada como qualitativa em relação à sua abordagem. 

Ela pode descrever fatos ou fenômenos no local onde ocorrem, devendo o pesquisador 

absorver o fenômeno a partir das perspectivas das pessoas diretamente envolvidas, (GODOY, 

1995). Entretanto, não há como realizar uma pesquisa qualitativa sem uma minuciosa revisão 

da literatura (YIN, 2010). Portanto, para a elaboração desta pesquisa foram analisadas todas 

as legislações vigentes e pertinentes ao controle patrimonial de bens móveis, além de ter sido 

realizada uma busca por trabalhos acadêmicos, como artigos, teses e dissertações relativos ao 

assunto proposto. 

A utilização combinada de várias fontes de evidências (questionários, documentos e 

observação) possibilitou a complementação das informações a partir de várias fontes, 

permitindo, assim, uma visão mais profunda e holística do fenômeno estudado. Essa técnica 

de articular múltiplas fontes de evidências para a análise de um mesmo fenômeno é um dos 
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tipos de triangulação (ADAMI; KIGER, 2005). A triangulação possibilita, ainda, a 

identificação de novos elementos não captados por determinada técnica de coleta, permitindo 

que o pesquisador elabore conclusões mais completas sobre o evento investigado. Desse 

modo, a triangulação é útil para enriquecer a compreensão do fenômeno ao permitir que novas 

abordagens surjam (JICK, 1979; ADAMI; KIGER, 2005). 

Sua unidade de análise constitui-se em um estudo de caso, escolhido de forma 

intencional. Silveira (2006) ressalta que em pesquisas qualitativas é possível a análise de 

aspectos que possam estar implícitos nas práticas organizacionais e na interação entre os 

integrantes do processo. A pesquisa qualitativa também pode permitir a aproximação a um 

fenômeno social com a tentativa de detalhar significados e características situacionais. 

(RICHARDSON, 1999). 

Para a análise dessa pesquisa optou-se pela técnica do estudo de caso. Yin (2010) é um 

grande estudioso do estudo de caso e ressalta que esse tipo de estudo é de grande valia nas 

ciências sociais aplicadas e permite que os pesquisadores possam reter características 

holísticas dos eventos investigados além da possibilidade do entendimento de um fenômeno 

com mais profundidade. 

Vergara (1990, p. 7) ressalta que o estudo de caso: 

 

É um estudo circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas como uma 

pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma 

comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e 

detalhamento, pode ou não ser realizado no campo. 

 

Diante das ponderações de Vergara (1990), conclui-se que a melhor forma de se 

pesquisar o controle patrimonial da UFSJ é através de um estudo de caso e com o apoio de 

uma pesquisa descritiva do tema.  

 

3.2 Desenvolvimento e Objeto de Estudo 
 

A figura 4 a seguir sintetiza a pesquisa que se pretende desenvolver acerca do controle 

patrimonial de bens móveis na UFSJ. 
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Figura 4: Metodologia de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2018 

 

Para a presente pesquisa foi escolhido intencionalmente como objeto de estudo o 

controle patrimonial realizado pela UFSJ. Para esse estudo os processos de controle 

patrimonial serão analisados se estão de acordo com a legislação vigente e se apresentam 

características relativas à boa governança pública.  

Após a instalação do módulo de patrimônio do SIPAC em 2016, criou-se um canal de 

comunicação mais eficiente entre demandantes e unidade de patrimônio. As demandas a partir 

de então começaram a ser encaminhadas através de chamados ou ações dentro do SIPAC. 

Tinham acesso a essa ferramenta do sistema os responsáveis pelas unidades e os servidores 

das unidades autorizados pela chefia imediata. Como a UFSJ possui diversas unidades e 

campi, com esse novo canal as demandas podiam ser ajuntadas em um só canal de acesso: o 

SIPAC. Portanto será aplicado um questionário de opinião a esses demandantes sobre suas 

percepções acerca dos serviços prestados pelo Setor de Patrimônio, além de avaliações sobre 

ETAPA 4  
 Resultados e  

Proposta de Intervenção 

OBJETIVO 

Método de Pesquisa 

A partir do referencial teórico 
será realizado um estudo de 
caso acerca do controle 
patrimonial realizado pela UFSJ 
com o objetivo de verificação se 
os procedimentos estão de 
acordo com as legislações 
vigentes e se atentam aos 
princípios básicos de governança 
pública. 

Estudo de caso. 

OBJETIVO 

Método de Pesquisa 

Identificar e compreender 
conceitos, metodologias, teorias 
e legislações vigentes sobre 
controle de bens móveis na 
administração pública, em 
especial nas universidades, além 
de aspectos relacionados às boas 
práticas de governança pública, 
a fim de propor um quadro 
teórico básico para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

Revisão da literatura e de 
legislações. 

ETAPA 1  
Referencial Teórico 

Capítulo atualizado de 
Referencial Teórico. 

Produto resultante: 

ETAPA 2  
Estudo de Caso 

Constatação se o controle 
patrimonial da UFSJ atende ou 
não à legislação vigente e aos 
princípios básicos de governança 
pública. 

Produto resultante: 

OBJETIVO 

Método de Pesquisa 

Serão aplicados aos gestores de 
patrimônio locais ou 
demandantes diretos dos 
serviços patrimoniais, um 
questionário de opinião para a 
verificação da percepção acerca 
dos serviços prestados, do novo 
sistema além de aspectos 
relacionados à governança 
pública.  

Aplicação e análise de 
questionários. 

ETAPA 3  
Aplicação de Questionários 

Percepção da comunidade que 
demanda diretamente à unidade 
de controle patrimonial. 

Produto resultante: 

OBJETIVO 

Método de Pesquisa 

Análise crítica do estudo de caso 
e do resultado dos 
questionários. A partir dessas 
análises e resultados serão 
propostas intervenções de modo 
a contribuir com a gestão pública 
no que tange ao controle 
patrimonial das universidades, 
em especial na UFSJ de acordo 
com preceitos legais e de 
governança pública. 

Análise de dados com base no 
Referencial Teórico. 

Apresentação da realidade 
pesquisada e proposta de 
intervenção a partir dos dados 
obtidos. 

Produto resultante: 

 
Resultados e proposta de 

intervenção 
 

 
Desenvolvimento da pesquisa 

 
Fundamentação  

teórica 
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o novo sistema, bem como características relativas à boa governança pública relativa ao 

controle patrimonial.  

Para Cervo (1983, p.159), “o questionário é a forma mais usada para coletar dados, 

pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja”. As respostas do questionário 

desenvolvido podem contribuir com a melhoria dos serviços prestados pelo setor. 

 

3.3 Aplicação de questionários 

 

Entre os meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 foi realizada uma pesquisa 

de opinião através da plataforma Google Formulários (Google Forms) com os gestores locais 

de patrimônio da UFSJ. Foi aplicado um questionário aos usuários diretamente envolvidos 

com demandas relacionadas ao controle patrimonial da universidade. O objetivo desse 

questionário foi saber como o setor de patrimônio e seus serviços prestados eram percebidos 

pela comunidade usuária e demandante direta de seus serviços. 

Essa percepção foi checada à luz das boas práticas e dos princípios de governança 

pública preconizados pelo Tribunal de Contas da União, que são os seguintes: Legitimidade, 

equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e prestação de contas 

(accountability). Também foi verificada a visão dos usuários sobre o novo sistema 

implantado. Foi avaliada também a legalidade nas rotinas de controle do setor. 

De acordo com dados do SIPAC, havia um total de 493 usuários com o perfil de gestor 

de patrimônio local. A esses usuários foi encaminhado o questionário de pesquisa de opinião 

sobre o controle patrimonial da UFSJ através da plataforma Google Formulários. Os dados 

foram analisados por aglomerado, ou seja, em seu conjunto, não havendo a possibilidade de 

identificação dos participantes, estando o sigilo e o anonimato garantidos. A participação no 

estudo não acarretaria prejuízo, desconforto ou risco. Sendo assim, não haveria qualquer tipo 

de indenização. 

A referida pesquisa de opinião foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos – Unidades Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ/UFSJ) na 

data de 24/10/2018, conforme ANEXO I, sendo aprovada em 17/12/2018, conforme ANEXO 

II. Essa submissão foi importante para que se resguardassem os respondentes, mesmo que não 

identificados durante o processo.  

Importante ressaltar que, tanto para a realização do estudo de caso na Universidade, 

bem como a busca dos dados e aplicação dos questionários, houve uma autorização prévia do 

dirigente máximo da instituição. Essa autorização encontra-se no ANEXO III desse trabalho.  
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Para (SANTOS, 2018), o cálculo amostral indicado na fórmula abaixo – com erro 

amostral de 5% (cinco por cento) e nível de confiança de 95% (noventa e cinco por cento) – 

seria necessário um mínimo de 64 (sessenta e quatro) respostas ao questionário. Houve 94 

(noventa e quatro) respondentes. 

Figura 16: Fórmula de cálculo 

 

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral[ 

Fonte: SANTOS (2018). 

O questionário (vide APÊNDICE) foi composto por questões fechadas nas quais se 

utilizou a escala do tipo Likert de 4 pontos, sendo que o menor grau da escala – o número 1 – 

significa “discorda totalmente”, o número 2 “discorda parcialmente”, o número 3 “concorda 

parcialmente” e o número 4 “concorda totalmente”. Para (HAYES, 2001), esse tipo de escala 

pode fornecer ao pesquisador alto grau de confiabilidade.  

No final do questionário também foram inseridas duas questões abertas que versavam 

sobre quais os maiores problemas apontados pelos respondentes em relação ao controle 

patrimonial da UFSJ e quais as propostas de melhorias para a área poderiam ser apresentadas 

pelos mesmos. Essas respostas foram tratadas a partir da análise de conteúdo.  

Para facilitar a análise de conteúdo, Flick (2009) sugere a elaboração de categorias de 

análise concebidas com base na literatura e revisadas à luz das evidências da pesquisa. A 

pesquisa realizada utilizou a análise de conteúdo (por categoria ou tema) para auxiliar na 

organização, tratamento e interpretação dos dados qualitativos.  

A partir da natureza dos problemas e sugestões apresentadas pelos gestores de 

patrimônio local, as mesmas foram sendo classificadas e ajuntadas em macroclassificações de 

acordo com suas semelhanças e também com relação direta com os princípios de governança 

pública preconizados pelo RBG/TCU.  
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CAPÍTULO 4: ESTUDO DE CASO SOBRE O CONTROLE PATRIMONIAL NA 

UFSJ 

 

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso sobre o controle patrimonial da 

UFSJ. Foi analisado todo o processo, partindo da comunicação até fornecedor, através do 

envio da nota de empenho até o processo de desfazimento dos bens. Logo após a descrição do 

estudo de caso foi feita uma análise sobre o atendimento dos aspectos legais envolvidos nas 

ações de controle além da classificação dessas mesmas ações dentro dos princípios de 

governança pública.  

Para colaborar ainda mais com os resultados, foi também aplicado e discutido um 

questionário via plataforma Google Formulários sobre o controle patrimonial da UFSJ aos 

gestores de patrimônio locais.  

 

4.1 A Universidade Federal de São João del-Rei e o Setor de Patrimônio 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instituída pela Lei 7.555 de 18 

de dezembro de 1986 como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI). Ela 

foi resultado da federalização de duas instituições: a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 

Ciências e Letras e a Fundação Municipal de São João del-Rei que era a mantenedora da 

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (FACEAC) e da Faculdade 

de Engenharia Industrial (FAEIN). Em 19 de abril de 2002 a FUNREI transformou-se em 

universidade através da Lei 10.425, com a sigla UFSJ (UFSJ, 2018). 

A partir de pesquisa documental e análise do site da instituição, foi possível constatar a 

informação de que referida universidade se classifica como pessoa jurídica de direito público, 

vinculada ao Ministério da Educação com sede e foro na cidade de São João del-Rei, interior 

de Minas Gerais. A UFSJ possui unidades educacionais em Divinópolis, Ouro Branco e Sete 

Lagoas. Além de contar com três campi na cidade de São João del-Rei, a universidade possui 

um centro cultural no centro histórico da cidade sede. 

No Campus Alto Paraopeba (CAP), na cidade de Ouro Branco, a UFSJ possui cinco 

cursos de graduação; no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), na cidade de Divinópolis, 

possui quatro cursos de graduação; no Campus de Sete Lagoas (CSL), a universidade possui 

quatro cursos de graduação. Já na cidade de São João del-Rei, a UFSJ possui doze cursos no 

Campus Tancredo Neves (CTAN), cinco cursos no Campus Santo Antônio (CSA) e nove 

cursos de graduação no Campus Dom Bosco (CDB). No total são 39 cursos de graduação de 
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acordo com dados constantes na página oficial da UFSJ. Além dos cursos de graduação, a 

universidade também possui cerca de 22 cursos de pós-graduação espalhados por todos os 

seus campi. 

De acordo com dados publicados pela UFSJ em Números, entre os anos de 2006 a 

2017, os números de alunos matriculados na graduação, docentes, técnicos e orçamento 

executado pela Universidade tiveram um aumento considerável: 

 

Quadro 6: UFSJ em Números de 2006 a 2017 
 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 2015 2016 2017 

Alunos Matriculados  

Graduação Presencial 

3611 3790 4216 

 

5723 7592 10268 10285 11269 11243 12246 11711 11293 

Docentes 

 

216 214 246 482 588 618 640 704 761 779 805 845 

Técnicos Administrativos 236 235 314 336 416 431 441 475 548 540 543 540 

Orçamento Executado 

(em milhões) 

44 60 79 119 150 173 177 224 225 268 288 315 

 

 

Fonte: UFSJ em Números (2018) 

 

A partir dos números do quadro 6, percebe-se o crescimento da UFSJ em todos os 

aspectos. O número de alunos matriculados saltou de 3611 em 2006 para 11293 em 2017, 

sendo que no ano de 2015 obteve o seu maior patamar, chegando aos 12246 alunos 

regularmente matriculados nas graduações presenciais. Para atender a esse quantitativo, foi 

necessário também o aumento de números de docentes e de técnicos administrativos. 

Contudo, a evolução anual do número de técnicos administrativos foi bem inferior à evolução 

do número de vagas de docentes, conforme demonstra o quadro 4. Em 2006 eram 236 

técnicos administrativos e 216 docentes. Já em 2017 o número de docentes saltou para 845 e 

de técnicos para 540. 

Diante de tamanho crescimento ocasionado pelo REUNI, houve inúmeras compras de 

bens patrimoniais para o atendimento das demandas de seus seis campi, além do centro 

cultural. À medida que eram abertos novos campi em outras cidades, era necessária não só a 

compra de novos bens, mas também o transporte de bens oriundos da sede para o 

funcionamento dos novos campi. Naquele momento a prioridade era a atividade fim, ou seja, 

fazer os cursos de graduação funcionarem nos campi. Com isso o controle patrimonial ficou 
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debilitado por anos. Outro fator dificultador foi o baixo quadro de técnicos que a instituição 

possuía. O crescimento desse quadro não acompanhou o crescimento da instituição, conforme 

dados do quadro 6. O SEPAT sempre operou com um número muito reduzido de servidores 

técnicos administrativos e servidores terceirizados quando comparado às demandas relativas à 

sua área de atuação.  

O SEPAT, de acordo com o organograma da instituição, é subordinado à Divisão de 

Materiais e Patrimônio (DIMAP), que está logo abaixo da Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD). A PROAD, por sua vez, subordina-se à Reitoria. 

 

Figura 6: Organograma da Pró-Reitoria de Administração 

 

 
 

Fonte: UFSJ (2018) 

 

O Setor de Patrimônio é a unidade responsável por todo o controle patrimonial da 

instituição e dos campi fora de sede. É de responsabilidade desse setor as seguintes 

atribuições:  

1) Envio e controle de empenhos aos fornecedores após o termino das licitações. 

2) Recebimento de bens que se enquadrem como bens permanentes. 

3) Verificação junto ao demandante para a conferência do bem recebido. 

4) Lançamento de notas fiscais no sistema. 
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5) Emissão, envio, controle e arquivamento dos termos de responsabilidades. 

6) Emissão e fixação de etiquetas patrimoniais nos bens. 

7) Conferências patrimoniais constantes. 

8) Atendimento de chamados patrimoniais das mais diferentes naturezas. 

9) Recolhimento de bens em diversas unidades da instituição. 

10) Validação de transferências de bens entre unidades e posterior emissão de novos 

termos. 

11) Análise e efetivação de bens recebidos pela UFSJ através de doações. 

12) Desfazimento de bens. 

13) Fechamento de balanços mensais de entradas e saídas de bens por grupo de 

material. 

14) Controle de bens imóveis, dentre outros. 

De acordo com o site da unidade, são três os servidores técnicos administrativos 

lotados na área, além da chefia do setor. O SEPAT também conta com os serviços de três 

funcionários terceirizados.  

Há também nos campi fora de sede servidores responsáveis por demandas patrimoniais 

como recebimento, lançamento, emissão e controle dos termos de responsabilidade, emissão 

de etiquetas patrimoniais de bens e conferências locais. Essa descentralização de controle 

patrimonial nos campi fora de sede só foi possível após a implantação do módulo de 

patrimônio do SIPAC em 2016. Dessa forma, atribui-se a esses servidores o papel de gestor 

global de patrimônio. Antes disso, todo o processo era realizado na Sede, inclusive alguns 

recebimentos de bens de outros campi. Em todos os campi fora de sede há um servidor 

responsável pelo controle patrimonial. 

 

4.2 O Controle Patrimonial na UFSJ 

   

O Controle Patrimonial na UFSJ tem seu início através do envio aos fornecedores das 

notas de empenhos emitidas após a realização dos processos de licitações. São enviadas aos 

fornecedores as notas de empenho que contenham os materiais classificados como bens 

permanentes ou pelo código 449052. De acordo com o artigo 58 da Lei 4.320/1964, o 

empenho ou nota de empenho pode ser definida como “o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento 

de condição” (BRASIL, 1964a). Após a emissão do empenho, seu valor é subtraído de sua 
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dotação orçamentária, fazendo com que aquele montante previsto não seja utilizado para outra 

finalidade senão o pagamento do fornecedor (BOSELLI, 2017). 

Os empenhos são enviados por e-mail para cada fornecedor. Nesse e-mail constam 

informações sobre prazos para envio das mercadorias, locais de recebimento, quantitativos e 

outras informações importantes para o fornecedor. Os empenhos emitidos por qualquer órgão 

público podem ser consultados publicamente pelo Portal da Transparência. A seguir, na figura 

6 é possível visualizar como um empenho pode ser visualizado no Portal da Transparência do 

Governo Federal. Clicando em abas como “dados do favorecido”, “dados do órgão emitente”, 

dentre outras, é possível detalhar mais informações sobre o documento. 

 

Figura 7: Consulta empenho no Portal da Transparência 
 

 

 
 

 

Fonte: Portal da Transparência (2018) 

 

O SEPAT acompanha todo o processo de envio e recebimento de empenho por parte 

do fornecedor, bem como o recebimento dos materiais constantes no mesmo. Caso o 

fornecedor atrase o envio dos materiais à instituição, haverá punições já previstas em lei 

específica, como o impedimento de licitar com a União. Esses impedimentos constam na Lei 

10.520/02. Para evitar atrasos nas entregas, os fornecedores são constantemente contactados 

pelo setor e toda comunicação é arquivada em planilhas próprias para tal finalidade. 
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A partir do momento em que o setor de patrimônio começou a controlar e a cobrar os 

envios de materiais junto aos fornecedores, o índice de empenhos inscritos em restos a pagar 

– ou seja, empenhos cujos materiais não foram entregues – diminuiu consideravelmente. De 

acordo com dados do setor, o índice de materiais não entregues pelos fornecedores antes desse 

controle chegava a 20% do total dos materiais empenhados.  

A partir do ano de 2014 os empenhos começaram a ser controlados pelo setor, 

possibilitando que nos anos seguintes esse índice chegasse perto dos 2%, ou seja, quase a 

totalidade dos materiais empenhados e licitados era recebida pelo setor e entregues aos seus 

demandantes.  

Após o recebimento do bem pelo setor de patrimônio, o solicitante do material deve 

ser acionado para a conferência do mesmo. Essa conferência atesta se o bem recebido se 

enquadra nas especificações constantes no empenho de compra e no edital de licitação. Em 

caso positivo, esse solicitante assina um documento atestando que o material está de acordo 

com o solicitado. Esse procedimento contribui com a eficiência do processo, pois muitos são 

os materiais comprados pela universidade com as mais diversas naturezas, sendo que os 

servidores lotados no SEPAT não apresentam a capacidade técnica de atestar os mais diversos 

tipos de materiais recebidos. 

 

4.2.1 O processo de tombamento através do módulo de patrimônio do SIPAC 
 

 

A partir do momento em que o bem está de acordo para distribuição ao setor 

destinatário, é necessário que a nota fiscal seja lançada no sistema e que ao bem se atribua 

uma numeração para controle patrimonial. Essa atribuição de uma numeração ao bem se 

denomina processo de tombamento (SANTOS, 2002). Primeiramente, é necessário que se 

lance a nota fiscal no sistema para que posteriormente se efetue o tombamento do bem ou dos 

bens constantes nela. Segue na figura 7 a tela inicial do módulo de patrimônio do SIPAC. 
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Figura 8: Módulo Patrimônio Móvel do SIPAC 
 

 

 
 

 
 

Fonte: SIPAC/UFSJ (2018) 

 

Na aba bens, primeiramente se cadastra a nota fiscal. Dados como número da nota, 

data de emissão, fornecedor, empenho, produtos, quantidades e valores são solicitados nesse 

momento. Após o lançamento da nota fiscal, parte-se para o momento do tombamento, no 

qual os bens constantes na nota recebem uma numeração de controle e são direcionados para 

sua unidade requisitante. Esse procedimento é realizado através da aba tombamento. Pode-se 

escolher a melhor forma de se realizar esse procedimento, mas sempre após a inserção da nota 

fiscal no sistema.  

Com esse procedimento, ao bem é atribuída uma numeração pelo sistema. A UFSJ se 

utiliza de impressoras térmicas (vide figura 8) para a impressão das etiquetas de tombamento 

que são afixadas junto ao bem. As etiquetas impressas possuem código de barras e não se 

apagam com facilidade, conforme a figura 9. 
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Figura 9: Impressora térmica para impressão de etiquetas de patrimônio 

                        

 

 
 

Fonte: SEPAT/UFSJ (2018)         

           

              

 

Figura 10: Etiqueta de Tombamento 

 

 

 

 

Fonte: SIPAC/UFSJ (2018)                                 

 

As etiquetas de tombamento possuem a logomarca da instituição e podem ser lidas por 

leitores de código de barras. A numeração do bem começa pelo seu ano de tombamento e 

posteriormente um número sequencial atribuído pelo sistema. Percebe-se que, de acordo com 

a figura 7, há a possibilidade de emissão de etiquetas de patrimônio com a tecnologia 

QRCode, porém esse não é o tipo de etiqueta utilizada na instituição. 

O próximo passo a ser realizado pelo setor é a emissão do termo de responsabilidade, 

que é assinado pelo responsável pela unidade na qual o bem foi alocado. Segue na figura 10 

um modelo de termo de responsabilidade. Na parte inferior do termo há um local específico 

para assinatura do responsável pela unidade.  
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Figura 11: Modelo de Termo de Responsabilidade 
 

 

 
 

Fonte: SIPAC/UFSJ (2018) 

 

De acordo com o exemplo do termo de responsabilidade constante na figura 10, 

percebe-se que há: uma numeração referente ao termo, a unidade responsável pela compra do 

material, a guia de movimentação, o fornecedor ganhador da licitação desse bem, a nota fiscal 

emitida e o número do empenho. Importante ressaltar que todo material deve ser classificado 

e cadastrado de acordo com seu grupo de material que, no caso da figura 10, trata-se do grupo 
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449052 (material permanente) e subgrupo 42 (mobiliário em geral). Essa classificação está 

correta, pois o material adquirido foi uma cadeira.  

O material precisa ser classificado corretamente no momento da impressão do 

empenho. Dessa forma, o bem também será lançado corretamente no sistema patrimonial. 

Para evitar erros na classificação dos bens, antes que se ocorra a licitação, os bens 

permanentes a serem licitados são enviados ao SEPAT para a correta classificação de acordo 

com seu subgrupo.  

O balanço patrimonial mensal emitido pelo setor de patrimônio precisa ser idêntico ao 

realizado pelo setor de contabilidade. Esse balanço é o somatório de todas as entradas e saídas 

de valores agregadas por grupo de material. O balanço de pagamento do setor de 

contabilidade é realizado diretamente no sistema governamental SIAFI, que automaticamente 

é inserido no Portal da Transparência. De acordo com o exemplo da figura 10, foi acrescido 

ao grupo/subgrupo 5242 o valor de R$328,00, tanto no sistema governamental, quanto no 

sistema operacional do órgão. Há mensalmente uma conferência desses valores entre os 

setores de patrimônio e contabilidade, a fim de se evitar divergências nos lançamentos. 

Os termos de responsabilidade são enviados juntamente com os bens para assinatura 

do responsável. O setor possui uma rotina de cobrança para o retorno dos termos, porém 

muitos demoram um tempo considerável para retornar para arquivamento.  

De acordo com a figura 7, há também outras formas de tombamento ou incorporação 

de bens. Como exemplo, temos outros tipos de entradas. Esses tipos podem ser por doação, 

bens de terceiros ou outras entradas. No caso de entrada de bens através de doações é 

importante que, antes da assinatura do bem pelo dirigente máximo da instituição, seja feita 

uma avaliação acerca da viabilidade de aceitação mesmo. É importante que um técnico com 

conhecimento de causa avalie se é vantajoso para a instituição o recebimento do bem nas 

condições em que ele se apresenta.  

A conferência do material a ser recebido por um técnico da área, dentre outras 

vantagens, evita que a universidade receba bens sem condições de uso ou com um custo de 

manutenção muito elevado. Para auxiliar nesse processo foi emitida pela reitoria da UFSJ a 

Ordem de Serviço UFSJ 062/2016. De acordo com o referido documento, em seu item III, 

“um laudo técnico deverá ser expedido pela área afim para auxiliar o reitor no recebimento 

das doações”. Através desse laudo, o gestor máximo da instituição poderá autorizar ou não o 

recebimento do bem e solicitar a incorporação do mesmo junto ao patrimônio da 

universidade. 
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Outra forma de incorporação de bens pelo SEPAT é através da entrada de bens de 

terceiros. Nessa modalidade são cadastrados no sistema bens oriundos de projetos de órgãos 

de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG). Geralmente quando um pesquisador é contemplado através de um edital de 

órgão de fomento, a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) 

é a responsável pela gestão dos recursos e pelas compras necessárias.  

Quando existe a compra de bens permanentes para os projetos, os termos de doação 

são emitidos somente após o término do convênio, o que ocorre de acordo com o prazo de 

cada projeto. Até o momento da incorporação definitiva do bem no sistema através do termo 

de doação emitido pela instituição de fomento, o pesquisador deve repassar ao SEPAT as 

notas fiscais das compras.  

Esses bens são inseridos no sistema com a classificação de “bens de terceiros” e 

recebem uma etiqueta de tombamento, mas não entram no balanço da instituição. Entretanto, 

é confeccionado um termo de responsabilidade para os bens. Quando a doação de fato ocorre, 

basta mudar o status do bem para que seja incorporado no sistema, passando, dessa forma, a 

incorporar o balanço da instituição.  

A inclusão desses itens no sistema como bens de terceiros veio a solucionar um 

problema que ocorria há muito tempo na instituição. Durante uma conferência, inventário ou 

baixa, vários bens eram encontrados, porém sem a devida informação de sua origem. Através 

desse procedimento, começou a ser possível a checagem da origem, do responsável e da 

unidade através da placa de tombamento. Por ela é possível saber se se trata de bens de 

terceiros e qual o órgão detentor do bem (vide figura 11). 

 

Figura 12: Etiqueta de Tombamento de Bens de Terceiros 

 

 

 

Fonte: SIPAC/UFSJ (2018) 

Quando ocorre uma doação em caráter definitivo é utilizado um mesmo modelo de 

plaquinha de tombamento, porém sem o termo “bem de terceiro”. Por sua vez, o envio de 
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empenhos é centralizado na sede da universidade através do Setor de Patrimônio. Caso haja a 

necessidade da entrega de algum bem em outro campus de atuação da UFSJ, essa informação 

é deixada bem clara tanto no edital de licitação, como na comunicação de envio de empenho. 

Quando um responsável pelo patrimônio de algum campus fora de sede recebe determinado 

material, ele também se responsabiliza pelo processo de incorporação no módulo de 

patrimônio do SIPAC. Como esse usuário possui perfil de gestor global de patrimônio, ele 

tem acesso à totalidade do sistema. Nessas unidades também foram instaladas as impressoras 

térmicas que são utilizadas para a impressão das etiquetas de tombamento.  

O controle dos termos de responsabilidade também é tarefa de cada unidade. Para 

auxiliar nesse processo, o setor de patrimônio realizou treinamentos presenciais com os 

responsáveis em cada campus durante o ano de 2017, além de disponibilizar videoaulas em 

sua página oficial. Há um vídeo específico explicando o passo a passo para lançamento de 

nota fiscal (SEPAT, 2018). 

  

4.2.2 Demandas recebidas pelo Setor de Patrimônio 
 

 

Após a instalação do SIPAC em 2016, automaticamente todos os chefes e responsáveis 

por unidades administrativas que constavam no sistema, receberam o perfil de gestor local de 

patrimônio. Esse perfil possibilitou autonomia em relação ao envio de demandas patrimoniais 

ao gestor global de patrimônio, que no caso é um perfil atribuído aos servidores lotados no 

SEPAT. Além dos responsáveis pelas unidades, outros servidores ali lotados também 

poderiam receber o perfil de gestor de patrimônio local, desde que seja solicitado pela chefia 

imediata ao SEPAT via e-mail ou chamado patrimonial.  

Através desse papel, tornou-se possível que esses responsáveis transferissem bens de 

sua unidade para outra, recebessem bens de outras unidades, abrissem chamados patrimoniais, 

consultassem os bens de sua unidade, verificassem os tombamentos diretamente no sistema, 

inventariassem sua unidade e acautelassem os bens para outros servidores. Para todas essas 

atividades, o Setor de Patrimônio desenvolveu vídeos educativos com as orientações para a 

realização de determinada tarefa. Todos esses vídeos se encontram em “vídeos tutoriais”, no 

link do SEPAT. Para a gravação e inserção desses vídeos foi criado um canal do 

SEPAT/UFSJ no You Tube. A figura 12 apresenta as videoaulas desenvolvidas pelo setor e 

inseridas na página, bastando apenas um clique dos usuários.  
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Figura 13: Links para encaminhamento aos vídeos tutoriais do SIPAC 
 

 

 
Fonte: SEPAT/UFSJ (2018)  

 

Quando uma unidade ou centro de custo envia determinado bem para outra unidade, a 

orientação é que a unidade destino somente o receba no sistema quando de fato o bem estiver 

fisicamente no local. Após o recebimento, o gestor global de patrimônio recebe um aviso no 

sistema informando que deve ser feita a validação de tal transferência e a impressão do novo 

termo de responsabilidade a ser assinado pelo novo detentor. 

É possível também que sejam consultados os bens da unidade na qual o responsável 

está alocado. Entretanto, como muitos sistemas já foram utilizados pela universidade, há bens 

com numerações antigas em outros formatos. Para que dúvidas sejam dirimidas, foi 

desenvolvida uma videoaula para auxiliar a consulta das mais diferentes numerações 

atribuídas aos bens. 

Quando um servidor necessita utilizar algum bem patrimonial da instituição em um 

evento externo ou até para suas atividades do dia-a-dia e o mesmo não possui 

responsabilidade pela unidade, a ele pode ser criado o chamado Termo de Acautelamento. 
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Esse termo o autoriza a utilizar determinado bem da instituição por um período 

predeterminado. As unidades possuem autonomia para a emissão desses termos de 

acautelamento aos servidores alocados em sua unidade. Caso ocorra algum fato fortuito – 

como roubo de um bem acautelado, por exemplo –, as responsabilidades devem ser apuradas 

a partir do TCA. 

As unidades também têm autonomia de solicitar ao SEPAT o recolhimento de bens 

que não mais são úteis à área. Esses bens podem estar em perfeito estado ou não. Quando se 

tratar de recolhimento de bens de informática, a unidade solicita junto à área de informática 

da universidade um laudo técnico para que se cheque a real situação do equipamento. Quando 

se tratar de equipamentos de laboratório, um laudo técnico também deve ser providenciado, 

inclusive com informações sobre a melhor forma de descarte do bem, caso necessário, feito de 

acordo com sua natureza. Tratando-se dos demais materiais, a própria equipe de patrimônio 

realiza a checagem e os classificam de acordo com sua situação.  

Os bens em boas condições de uso ou aqueles que podem ser consertados são 

colocados novamente para redistribuição. Foi criada no sistema uma unidade denominada 

“bens disponíveis” para que os bens sejam ali direcionados, facilitando seu controle. Essa 

unidade é de acesso e controle exclusivo do SEPAT. Nessa unidade são alocados os bens 

usados e em boa condição de uso. Esses bens podem ser redistribuídos a outras unidades que 

deles necessitem. Os bens sem possibilidade de reaproveitamento são organizados para 

inclusão em processos de desfazimento ou doação.  

Na página do SEPAT há uma campanha permanente de reutilização de bens ociosos. O 

objetivo dessa campanha é a conscientização de toda a comunidade universitária sobre o 

reaproveitamento desses bens. Caso alguma área possua algum bem parado, sem utilidade, 

mas em boas condições, ele deve ser devolvido ao SEPAT para a realocação em outra unidade 

que dele necessite. A realização dessa campanha foi necessária diante das restrições 

orçamentárias impostas pelo Governo Federal para a compra de bens móveis nos últimos 

anos, além de ser considerada uma boa prática de sustentabilidade.  

Além das atividades enumeradas anteriormente, os gestores locais de patrimônio 

também possuem autonomia de realizarem os chamados patrimoniais. Na figura 13 são 

elencados os tipos previstos no sistema. 
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Figura 14: Chamados Patrimoniais 
 

 
 

Fonte: SIPAC/UFSJ (2018) 

 

Os tipos de chamados patrimoniais possíveis no sistema são: 

1) Atribuição de papel para realização de levantamento patrimonial na unidade. 

2) Finalização de levantamento patrimonial. 

3) Inclusão de bens de terceiros. 

4) Recolhimento de bens sem placas de tombamento. 

5) Solicitação de bens usados e solicitação de garantia.  

Muitos bens necessitam ser recolhidos, sendo que pode ocorrer desses bens não terem 

número de tombamento. Nesse caso, é necessário fazer a abertura do chamado. Caso o bem 

tenha tombamento, o procedimento correto é através do recolhimento de bens. Quando o 

SEPAT recebe esse bem sem tombamento, o setor tenta avaliar quais os bens não localizados 

possuem características semelhantes ao recolhido. Com isso, é atribuído ao mesmo o número 

de um bem não encontrado com aquelas mesmas características. 

Em caso de um bem com defeito e que ainda se enquadre no tempo de garantia, é 

possível que se abra um chamado para que o SEPAT interfira nesse processo junto ao 

fabricante. Dessa forma controlando a saída e a devolução do bem em perfeitas condições 

pelo fabricante.  
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4.2.3 Inventário das Unidades 
 

A UFSJ conta hoje com aproximadamente 116 mil itens ativos distribuídos em 

diferentes locais e unidades, de acordo com dados do SIPAC. De acordo com o item 8.1 da IN 

205/88, esses itens devem ser inventariados nas seguintes situações: anualmente, quando 

ocorre alguma transferência de responsabilidade, quando da extinção de uma unidade gestora 

ou de forma eventual. Após a instalação do sistema e com a atribuição de gestor local de 

patrimônio, a reitoria da universidade emitiu a ordem de serviço 49/2017 determinando que 

cada unidade realizasse seu inventário conforme orientações constantes nos vídeos e manuais 

disponibilizados pelo SEPAT.  

Esses levantamentos devem ser realizados pelos responsáveis das unidades ou 

servidores que possuam perfil de gestor de patrimônio local. As orientações para a realização 

de tal atividade se encontram na página do SEPAT, conforme figura 12. Ao término do 

levantamento patrimonial da unidade, é necessário que seja aberto um chamado patrimonial, 

conforme descrição contida na figura 13. Caso o responsável da unidade necessite que mais 

alguém possua o perfil de gestor local de patrimônio, é necessária também a abertura de um 

chamado patrimonial.  

Durante o processo de inventário, o SEPAT fica disponível para dirimir dúvidas ou até 

ir aos locais auxiliando os demandantes. À medida que o setor recebe os chamados sobre 

finalização de inventário patrimonial, ele mesmo vai realizando o seu processamento. Com 

isso atualizam-se as cargas e novos termos de responsabilidades são emitidos. A ordem de 

serviço 49/2017 foi publicada em 16 de agosto de 2017, concedendo o prazo de 90 dias para a 

realização do inventário pelas unidades. Através da portaria 68/2017, o prazo para finalização 

dos inventários foi prorrogado até a data de 31/01/2018 (UFSJ, 2018). 

De acordo com dados do SIPAC, atualmente existem 706 centros de custos ou 

unidades no sistema, porém nem todos possuem bens sob sua responsabilidade. Cerca de 20% 

das unidades que possuem bens sob sua responsabilidade não realizaram o inventário dentro 

do prazo estipulado pela ordem de serviço 68/2017. O Setor de Patrimônio começou então a 

realizar esse levantamento nas unidades faltantes. É importante ressaltar de que se trata de um 

quantitativo extremamente grande de itens a ser controlado ou inventariado por uma equipe 

relativamente pequena para a consecução dos serviços, com isso o processo torna-se mais 

demorado.  

Anualmente e por determinação da Auditoria Interna, é realizada no SEPAT uma 

tomada de contas anual. Uma comissão de tomada de contas é nomeada pela reitoria e, a 
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partir do acesso ao sistema, efetua conferências acerca de bens, localizações físicas e 

responsabilidade. A comissão também efetua a checagem de outras atividades referentes ao 

controle patrimonial. A portaria de nomeação da comissão possui a numeração 201 de 24 de 

março de 2017. Essa comissão foi nomeada para as tomadas de contas dos anos de 2017 e 

2018. Tanto essa portaria como todas as demais podem ser facilmente acessadas no site da 

reitoria da universidade, conforme figura 14.  

 

Figura 14: Consulta de Portarias e Ordens de Serviços da UFSJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reitoria UFSJ (2018) 
 

 

Poucas foram as inconsistências relatadas pela comissão nas últimas duas tomadas de 

contas. Foi constatado que havia termos e localizações de bens desatualizados, o que foi 

prontamente solucionado pelo SEPAT e respondido à comissão de tomada de contas. Outra 

ponderação da comissão foi a implementação da atualização constante dos termos e bens 

quando da mudança de um responsável de unidade. O SIPAC possui uma alternativa para a 

solução desse problema, pois sempre que há a mudança de um responsável de unidade no 

sistema é enviado aos gestores globais de patrimônio um e-mail automático com tais 

informações.  
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4.2.4 Baixa e desfazimento de bens 
 

Quando o bem recolhido pelo SEPAT não possui mais condições de ser reutilizado 

pela instituição, é então constituído um processo com informações relativas aos bens que 

serão avaliados pela Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de Bens da UFSJ. 

Essa comissão foi nomeada a partir da portaria 666 de 06 de setembro de 2016. A portaria 

666/2016 instituiu a Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de bens da UFSJ. A 

comissão realiza a avaliação dos bens conforme o decreto 9.373/18 e a partir da Ordem de 

Serviço de número 73/2014 da reitoria, que inclusive necessita de atualização no site do 

SEPAT.  

Caso os bens sejam classificados como inservíveis ou irrecuperáveis, eles podem ser 

doados a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ou a associações ou 

cooperativas com finalidade social, conforme orientação do Decreto 5.940/2006. Em caso de 

bens ociosos ou recuperáveis, é possível a doação a outros órgãos no âmbito federal, estadual 

ou municipal.  

Os processos de desfazimento realizados pela UFSJ nos últimos anos cumpriram as 

legislações vigentes naquela época que eram os decretos 99.658/90 e 6.087/07. Esses decretos 

eram válidos até maio de 2018, quando foi publicado o novo decreto 9.373/18, revogando os 

anteriores. Até a presente data, a UFSJ ainda não havia realizado desfazimento com base no 

novo decreto. 

De acordo com os decretos anteriores, no caso de desfazimento de bens de 

informática, era necessário – de acordo com o decreto 6.087/07 – que se enviasse uma 

planilha com todos os bens de informática, periféricos, inclusive mesas e cadeiras, à 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Essa secretaria indicaria então qual 

entidade seria a recebedora dos bens. As entidades aptas a receberem esses materiais fazem 

parte de um cadastro das instituições filantrópicas reconhecidas de utilidade pública 

participantes do Programa de Inclusão Digital do Governo Federal. Nos últimos dois 

processos realizados pela UFSJ, após a avaliação pela Comissão Permanente de Avaliação e 

Desfazimento de Bens, foram direcionados e doados bens para as seguintes instituições de 

acordo com orientação da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação: 

1) Centro de Recondicionamento de Computadores da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (UNIVASF), localizado na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. 

Essa instituição retirou os materiais na UFSJ em setembro de 2017. 
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2) Organização não Governamental Programando o Futuro da cidade de Valparaíso, 

estado de Goiás. Os bens constantes nesse processo foram retirados pela instituição no 

final do ano de 2017. Vale ressaltar que tal organização tem o objetivo de promover 

cursos e oficinas na área de informática a jovens em situação de vulnerabilidade social 

na região de Valparaíso. 

Foi necessária a elaboração de dois processos em um curto prazo e dentro do mesmo 

ano, haja vista o montante de bens disponíveis para desfazimento que estava ocupando grande 

parte do depósito do SEPAT. Um terceiro processo de desfazimento está em fase de 

preparação e atenderá ao previsto no novo decreto de número 9.373/18.  

Os processos de desfazimento dentro do módulo de patrimônio do sistema SIPAC são 

realizados de acordo com a figura 15, na aba gerência, opção alienação/baixa.  

 

Figura 16: Processo de alienação/baixa 

 

 

 

Fonte: SIPAC/UFSJ (2018) 

 

Para a realização da baixa do material no sistema, primeiramente deve-se incluir os 

bens na opção Alienar/Registrar Baixa. Após o término da digitação, deve-se autorizar a 

alienação em Autorizar Alienação/Baixa. É preciso que se liste todos os itens alienados e que 
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se inclua em processo já previamente aberto para esse fim. Os órgãos recebedores assinam 

uma via do documento de alienação de bens que fica arquivada no processo. 

 

4.3 Análise do estudo de caso de acordo com a legislação vigente e as boas práticas de 

governança pública 

 

No que tange à legislação vigente, de acordo com o estudo de caso realizado, é 

possível atestar que o controle patrimonial da UFSJ atende à mesma, porém com ressalvas em 

relação à necessidade da realização do inventário anual e atualização dos termos de 

responsabilidade quando da mudança de responsável pela unidade. Diante do grande 

quantitativo de itens ativos na instituição, o inventário não foi finalizado dentro do exercício 

financeiro. No entanto, o setor está envolvido para essa finalização.  

Em relação à não atualização de responsabilidade dos bens quando da troca de 

responsáveis por unidades, é necessário que o SEPAT efetue um procedimento de conferência 

de cargas para que o novo responsável assuma o controle patrimonial da unidade. Sempre que 

há alguma troca de responsável, o SIPAC encaminha um e-mail aos gestores globais de 

patrimônio. Nesse momento, deve ser agendada uma visita para realização dessa atualização e 

emissão de um novo termo de responsabilidade com dados atualizados. Sobre os demais 

procedimentos, a universidade atende integralmente ao preconizado em lei. A implantação do 

módulo de patrimônio do SIPAC contribuiu consideravelmente para que os procedimentos 

pudessem se enquadrar dentro da legalidade.  

A UFSJ se utiliza de etiquetas de tombamento com códigos de barras. Na figura 7 

percebe-se que o sistema possui a funcionalidade de etiquetas em QRCode, possibilidade que 

poderia ser utilizada pela instituição. A implementação de etiquetas com RFID poderia ser 

uma opção para que a UFSJ consiga realizar o inventário anual em todos os itens. Essa 

tecnologia como já explicada anteriormente no referencial teórico se utiliza de tags atrelados 

aos itens com todo seu histórico. Com essas tags anexadas aos itens, seria possível através da 

utilização de um equipamento específico, o levantamento de vários bens em um único espaço 

físico. Caso essa tecnologia fosse utilizada, seriam possíveis o inventário e o controle de um 

número bem maior de bens em menor tempo com um número reduzido de pessoal. Porém 

essa tecnologia possui um custo elevado, o que pode esbarrar na questão orçamentária. 

Os processos de desfazimento cumpriram integralmente a legislação vigente à época 

de sua realização. Muitos foram os equipamentos baixados ou eliminados no sistema 

utilizado. Com isso houve um descarte de bens que há tempos estavam estocados, ocupando 
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espaço para a guarda de outros bens mais úteis à instituição. A partir do estudo de caso, 

enumerou-se no quadro 7 as ações realizadas pelo controle patrimonial da UFSJ, constando 

em qual princípio seria possível sua classificação em relação às boas práticas de governança 

pública. Contudo, há a possibilidade de algumas ações realizadas se enquadrarem em mais de 

um princípio. 

 

Quadro 7: Classificação das ações de controle patrimonial dentro dos princípios de 

governança pública 

 

 Princípio Ação de Controle Patrimonial 

 
Legitimidade Implantação do módulo de patrimônio do SIPAC. 

Controle dos termos de responsabilidade. 

Verificação do demandante sobre o bem recebido. 

Desfazimento de bens (interesse social). 

Fechamento de Balanços. 

Equidade Atendimento de chamados e demandas patrimoniais. 

Recolhimento de bens. 

Responsabilidade Controle Patrimonial como um todo. 

Constantes conferências. 

Processo de desfazimento de bens. 

Eficiência Implantação do módulo de patrimônio do SIPAC. 

Controle de envio de empenhos aos fornecedores. 

Processo de tombamento de bens com um todo. 

Organização no recebimento de demandas através de chamados 

patrimoniais e pedidos de recolhimento de bens. 

Processo de desfazimento de bens. 

Processo de Inventário descentralizado. 

Controle patrimonial descentralizado por campus fora de sede. 

Transparência Elaboração e divulgação dos vídeos tutoriais. 

Legislações disponíveis na página do SEPAT. 

Manuais (desatualizado). 

Accountability ou  

Prestação de Contas 

Campanha de Reutilização de bens. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Em relação à legitimidade, de acordo com o RBG, não basta apenas que a lei seja 

cumprida, mas também que o bem comum seja alcançado. Por isso, ações como a implantação 

do módulo de patrimônio do SIPAC veio a subsidiar a correta aplicação da base legal em 

todos os controles patrimoniais. Atividades como o controle de termos de responsabilidade e 

o fechamento de balanços atendem perfeitamente à esse princípio, porém quando há a 

verificação se o bem comum foi alcançado, os últimos processos de desfazimento da UFSJ 

estão diretamente relacionados. É necessário que o SEPAT desenvolva mecanismos para a 
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atualização de cargas quando da troca de responsabilidade por unidades. Além de realizarem 

os inventários anuais a partir de novas tecnologias disponíveis no mercado como o RFID.  

No que tange à equidade, todos os servidores e responsáveis com perfis de gestores 

locais de patrimônio possuem igual acesso às plataformas de chamados patrimoniais e de 

recolhimento de bens. O atendimento é feito por ordem de chegada ao sistema, não havendo 

priorização de uma unidade em detrimento de outra.  

No controle patrimonial da UFSJ como um todo, as constantes conferências realizadas 

pelo SEPAT e os últimos processos de desfazimento comprovam a ligação com o princípio da 

responsabilidade. Já a eficiência foi um princípio alcançado sobretudo após a implantação do 

módulo de patrimônio do SIPAC. Ao iniciar a atividade de controle de envio de empenhos 

aos fornecedores, o setor também conseguiu tornar mais eficiente o recebimento da grande 

maioria dos bens empenhados. O processo de tombamento disponível pelo sistema, o 

recebimento de demandas através de chamados e recolhimentos também contribuíram com a 

eficiência do processo de controle. O processo de desfazimento de bens, os inventários 

descentralizados e o controle patrimonial realizado pelos campi fora de sede foram também 

bastante positivos a partir do princípio da eficiência.  

Após a implantação do módulo de patrimônio, o SEPAT verificou que a elaboração de 

vídeos tutoriais direcionados aos gestores locais de patrimônio seria de grande valia, haja 

vista a distância física entre as unidades e a necessidade da utilização do módulo por toda a 

comunidade. A publicação desses vídeos tutoriais na página do SEPAT pode ser enquadrada 

no princípio da transparência, assim como a publicação de legislações, portarias e ordens de 

serviços, que também contribuíram com a transparência no processo. É importante ressaltar a 

necessidade de atualização de manuais, como o manual de patrimônio elaborado em 2013 e 

do Manual de Desfazimento de Bens diante da publicação do Decreto 9.373/18. 

Uma campanha permanente de reutilização de bens consta na página do SEPAT. 

Todavia, tanto o princípio da prestação de contas como o da transparência se tornaram 

debilitados, uma vez que não há publicação para a comunidade acadêmica de quais bens 

estariam disponíveis para serem solicitados. De acordo com as ações de controle patrimonial 

realizadas pela UFSJ, os princípios mais carentes de ações pelo controle patrimonial da UFSJ 

podem ser considerados os princípios da transparência e da prestação de contas.  

Nesse sentido, faz-se necessária uma maior atenção pelo SEPAT no que se refere à 

divulgação dos resultados de suas atividades – que influenciam diretamente seus demandantes 

– a toda a comunidade envolvida. Caso os gestores de patrimônio local tivessem acesso à 

unidade de bens disponíveis, já seria um fator positivo no que tange tanto à transparência 
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quanto à prestação de contas. Portanto, pode-se concluir, após o estudo de caso, que o 

controle patrimonial da UFSJ apresenta algumas fragilidades em relação às boas práticas de 

governança pública. Há princípios como a transparência e a prestação de contas que precisam 

de uma maior atenção. Novas ações de divulgação, de publicidade, de prestação de contas dos 

bens distribuídos e disponíveis precisam estar mais visíveis aos usuários. 

 Por tudo isso, o SEPAT, com suas atribuições e importância, precisa se fazer mais 

percebido pela comunidade acadêmica. O desenvolvimento de treinamentos, seminários e 

workshops podem auxiliar os usuários sobre a importância do controle patrimonial da UFSJ. 

 

4.4 Análise e interpretação dos dados fornecidos pelos questionários aplicados aos 

gestores de patrimônio local 
 

 

 

Inicialmente solicitamos a todos os respondentes que aceitassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, no qual cada declarante informa haver sido claramente 

informado e esclarecido pelo pesquisador sobre o objetivo da pesquisa e do questionário 

proposto. No total, houve 94 (noventa e quatro) respondentes em um universo de 493 

(quatrocentos e noventa e três) usuários com perfil de gestor de patrimônio local. 

Em relação ao cargo ocupado, a tabela 2 aponta o quantitativo de respondentes por 

ocupação na UFSJ. Observou-se que 43 questionários (ou 45,7% do total) foram respondidos 

por professores, 50 questionários (53,2%) foram respondidos por técnicos administrativos, e 

apenas 1 foi respondido por funcionário terceirizado, ou seja 1,1% do total. Percebe-se, pois, 

que o grupo dos técnicos administrativos foi o que mais respondeu ao questionário.  

 

Tabela 2: Perfil dos entrevistados por cargo ocupado na UFSJ 
 

 

Cargo Quantidade Percentual 

Professores 43 45,7% 

Técnicos Administrativos 50 53,2% 

Terceirizado 1 1,1% 

Total 94 100% 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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No que diz respeito ao gênero dos respondentes, 59,1% (55 pessoas) se declarou do 

gênero masculino, 40,9% (38 pessoas) se declarou do gênero feminino e uma pessoa não quis 

se declarar. 

 

Tabela 3: Perfil dos entrevistados por gênero 
  

 

Gênero Quantidade Percentual 

Masculino 55 59,1% 

Feminino 38 40,9% 

Não opinou 1 1,1% 

Total 94 100% 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A UFSJ possui três campi e um centro cultural na cidade de São João del-Rei, além de 

outros três campi: um na cidade de Ouro Branco, um na cidade de Sete Lagoas e outro na 

cidade de Divinópolis. Os respondentes por campus ficaram divididos conforme tabela 4 

abaixo. Percebe-se que o campus com maior número de questionários respondidos foi o Santo 

Antônio, o que pode ser justificado pelo fato do SEPAT se localizar no referido campus. 

 

Tabela 4: Total de questionários respondidos por campus 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Campus  Cidade Quantidade 

Campus Santo Antônio (CSA)  São João del-Rei 39 

Campus Dom Bosco (CDB)  São João del-Rei 10 

Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN)  São João del-Rei 13 

Solar da Baronesa  São João del-Rei 2 

Campus Sete Lagoas (CSL)  Sete Lagoas 3 

Campus Alto Paraopeba (CAP)  Ouro Branco 3 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO)  Divinópolis 24 

Total de Respondentes   94 
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Foi perguntado a cada respondente se possui alguma gratificação ocupando algum 

cargo de chefia ou direção. O total de 15 respondentes (16%) disseram possuir Cargo de 

Direção (CD), 25 respondentes (26,6%) afirmaram possuir Função Gratificada (FG), 8 

professores (12,8%) possuíam Função de Coordenação de Curso (FCC), e 42 pessoas (44,7%) 

afirmaram não possuir gratificação. Esse número comprova o grande quantitativo de 

servidores com o perfil de gestor de patrimônio local sem o recebimento de gratificação, dado 

que ressalta o comprometimento dos servidores para com o controle patrimonial local, além 

das atribuições relativas ao seu ambiente de trabalho. 

 

 

Tabela 5: Servidores e professores que recebem gratificação 

 

 

Gratificação Quantidade Percentual 

Cargo de Direção 15 16,0% 

Função Gratificada 25 26,6% 

Função de Coordenação de Curso (Professores) 8 12,8% 

Não possui gratificação 46 44,6% 

Total 94 100% 

  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

Aos gestores de patrimônio local, foi perguntado se conheciam o SEPAT da UFSJ e as 

atividades desenvolvidas pelo setor. A tabela 6 apresenta que apenas 17% (ou seja, 16 

pessoas) conhecem o setor de patrimônio na UFSJ em sua totalidade e com total ciência das 

atividades desenvolvidas.  

Cerca de 74,5% dos entrevistados (ou 70 pessoas) conhecem o setor parcialmente, não 

tendo ciência de todas as atividades desenvolvidas pela unidade. O desconhecimento do setor 

e de suas atividades atinge um percentual de 6,4%, ou seja, 6 respondentes. Apenas 2,1% (ou 

2 pessoas) disseram conhecer o SEPAT, porém nunca demandaram ao mesmo. 
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Tabela 6: Conhecimento sobre o Setor de Patrimônio e suas atividades 

 

 

Resposta Quantidade Percentual 

Conheço o Setor de Patrimônio Parcialmente e não tenho ciência de todas 

as atividades desenvolvidas 
70 74,5% 

Conheço o Setor de Patrimônio em sua totalidade com ciência total das 

atividades desenvolvidas 
16 17,0% 

Desconheço o Setor de Patrimônio completamente 6 6,4% 

Conheço o Setor de Patrimônio, mas nunca demandei ao mesmo 2 2,1% 

Total 94 100% 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 

Esses números são importantes para que o SEPAT possa desenvolver mecanismos 

para se tornar mais conhecido no âmbito da comunidade acadêmica. Muitos ainda 

desconhecem sua missão num contexto mais amplo, sendo que ainda há o desconhecimento 

da própria existência da unidade. Por isso, ações de divulgação, treinamentos, seminários, 

workshops podem melhorar a visibilidade do setor, além da prestação de contas de suas 

atividades 

Foi realizada uma avaliação do funcionamento do SEPAT a partir da percepção dos 

usuários acerca de aspectos relativos à implantação do módulo de patrimônio, à legalidade das 

ações, à eficiência do setor e questões relativas às boas práticas de governança pública. O 

questionário possui questões fechadas na qual foi utilizada a escala do tipo Likert de 4 pontos, 

sendo o menor grau da escala o número 1 que significa “discorda totalmente”, seguido do 

número 2 significando “discorda parcialmente”, do número 3 “concorda parcialmente” e do 

número 4 “concorda totalmente”.O primeiro gráfico analisado diz respeito ao conhecimento 

do módulo de patrimônio do SIPAC e a sua utilização para envio de demandas ao SEPAT. 

Conforme o gráfico 1, do total de respostas, 52,1% afirmou concordar parcialmente com a 

seguinte afirmação: “Conheço o módulo de patrimônio do SIPAC e o utilizo para enviar 

demandas ao setor de patrimônio”. Cerca de 18,1% concorda totalmente, 19,1% discorda 

parcialmente e 10,6% discorda totalmente.  
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Gráfico 1: Conhecimento sobre o módulo de patrimônio e o SEPAT 
 

 

 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

A partir dessas respostas pode-se inferir que muitos ainda não conhecem o módulo de 

patrimônio e não o utilizam de maneira eficaz para o atendimento de suas demandas. Mais 

uma vez, fazem-se necessários treinamentos e divulgação sobre os novos procedimentos 

desenvolvidos pelo SEPAT a partir do novo sistema. A seguir, no gráfico 2 foi verificado se, 

na visão dos usuários, a implantação do novo sistema trouxe mais eficiência ao SEPAT. Cerca 

de 32% concordou totalmente com essa afirmação, 44,7% concordou parcialmente, 16% 

discordou parcialmente da afirmação e 5,3% discordou totalmente (vide gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Eficiência do SEPAT após a implantação do sistema 
 

 
 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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A partir da análise do gráfico 2, é possível verificar que, de fato, grande parte da 

comunidade que demanda ao SEPAT concorda que houve ganho de eficiência após a 

implantação do módulo de patrimônio do SIPAC. Contudo, é preciso que se trabalhe com os 

usuários que ainda não conseguiram constatar melhorias em relação a essa questão. A busca 

pelas possíveis falhas na visão dos usuários deve ser constante para que sejam elaboradas 

correções nos processos. 

A eficiência faz parte de um dos príncípios preconizados pelo RBG do TCU, sendo 

também é uma das boas práticas de governança pública. Para a aferição desse princípio no 

âmbito do controle patrimonial foi perguntado se as demandas direcionadas ao SEPAT são 

atendidas de maneira satisfatória e eficiente.  

O gráfico 3 aponta que cerca de 43,6% concordou totalmente com a afirmação que “as 

solicitações demandadas pela minha unidade ao Setor de Patrimônio através do módulo de 

patrimônio do SIPAC são atendidas de maneira satisfatória e eficiente”. O total de 41,5% 

concordou parcialmente, 11,7% discordou parcialmente e 3,2% discordou totalmente. 

 

Gráfico 3: Eficiência no atendimento das demandas pelo SEPAT 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir desses dados, é possível afirmar a necessidade de que o SEPAT desenvolva 

mecanismos de modo a melhorar seu nível de eficiência em relação às demandas recebidas. 

Mesmo com certa aprovação, há uma parcela considerável de demandantes desejando 

melhorias na eficiência dos serviços prestados.  

 



81 
 

Além da eficiência, o princípio da equidade foi checado no gráfico 4 a partir da 

seguinte afirmação: “O Setor de Patrimônio não faz distinção entre unidades para proceder 

com os atendimentos das demandas recebidas. Todas as demandas são atendidas de maneira 

equânime e de acordo com a disponibilidade”.   

O gráfico 4 aponta que cerca de 35,1% concordou totalmente com a afirmação, 

52,1% concordou parcialmente, 7,4% discordou parcialmente e 5,3% discordou totalmente.  

 

Gráfico 4:  Isenção na priorização de atendimento das demandas recebidas 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

De acordo com esses números, é possível ressaltar que, de maneira geral, o SEPAT 

não privilegia uma unidade em detrimento de outra. As demandas são atendidas à medida que 

são recebidas e de acordo com a disponibilidade e com os demandantes. 

No que se refere à questão da comunicação entre SEPAT e demandantes – que pode 

ser classificada dentro do princípio da transparência – foi elaborada a seguinte afirmação para 

análise: “O Setor de Patrimônio possui canais eficientes na qual posso me comunicar além do 

SIPAC”. O total de 37,2% concordou totalmente com tal afirmação, 45,7 concordou 

parcialmente, 13,8% discordou parcialmente e 3,2% discordou totalmente.  

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Gráfico 5: Acesso a outros canais que não o SIPAC 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir dos números constantes no gráfico 5, apesar da boa avaliação por parte da 

comunidade, é necessário que se melhore os canais de comunicação do SEPAT não só com a 

comunidade demandante, mas também com toda a comunidade acadêmica envolvida, 

disseminando, assim, a cultura da preservação dos bens colocados à disposição de todos e da 

missão da universidade. 

Ainda no quesito transparência, foi proposta a seguinte afirmação para a avaliação dos 

usuários: “O setor de patrimônio possui manuais ou tutoriais para auxílio dos seus 

demandantes”. O objetivo era saber se os usuários tinham conhecimento dos tutoriais 

desenvolvidos para auxiliar os gestores de patrimônio local. De acordo com gráfico 6, o 

quantitativo de 33% concordou totalmente com essa afirmação, 42,6% concordou 

parcialmente; 18,1% discordou parcialmente e 6,4% discordou totalmente. O que se conclui a 

partir desses números é que, apesar da boa intenção no desenvolvimento dos tutoriais, os 

mesmos ainda não têm tanta divulgação e poucos usuários ainda os conhecem. Os números 

também chamam a atenção para a atualização dos manuais postos à disposição dos usuários. 

Mais uma vez a realização de treinamentos e seminários podem levar ao conhecimento sobre 

a importância do controle patrimonial aos demandantes.  
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Gráfico 6: Conhecimento sobre manuais e tutoriais  
 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Foi questionado de maneira geral aos usuários se o setor de patrimônio é transparente 

em suas atividades. Os dados do gráfico 7 ressaltam que 43,6% afirmou concordar totalmente 

com tal afirmação, 39,4% concorda parcialmente, 13,8% discorda parcialmente e apenas 3,2% 

discorda totalmente. Constata-se que, de maneira geral, o SEPAT tem uma avaliação positiva 

no que tange à transparência de seus atos. Mas ainda há um percentual de usuários que não 

percebeu transparência por parte do SEPAT. 

 

Gráfico 7: Transparência do SEPAT 
 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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As próximas duas afirmações dizem respeito à prestação de contas do setor para com a 

comunidade. Umas das atividades desenvolvidas pelo SEPAT é o recolhimento de bens 

ociosos que podem ser utilizados por outras áreas. Nesse contexto, no gráfico 8 foi atribuída a 

seguinte afirmação para avaliação dos usuários: “O setor de patrimônio deve divulgar a toda a 

comunidade os bens disponíveis para utilização das unidades quando necessário”.  

A grande maioria de 66% responde que concorda totalmente que o SEPAT deve 

divulgar esses bens para a solicitação de outras unidades, 27,7% concorda parcialmente, 5,3% 

discorda parcialmente e 1,1% discorda totalmente. Daí a grande importância de se dar 

publicidade e principalmente efetuar a prestação de contas à comunidade sobre o que há 

disponível para realocação. Essa pode ser considerada uma demanda latente a ser sanada.   

 

Gráfico 8: Divulgação dos bens disponíveis 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A afirmação seguinte é relativa à realização de prestação de contas pelo SEPAT para a 

comunidade envolvida. O gráfico 9 apresenta que apenas 22,3% concorda com essa 

afirmação, 41,5 concorda parcialmente, 29,8 discorda parcialmente e 6,4% discorda 

totalmente.  
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Gráfico 9: Prestação de contas do SEPAT à comunidade 
 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir dessas constatações, é possível inferir a necessidade do SEPAT em 

desenvolver mecanismos de prestação de contas de suas atividades e ações junto à 

comunidade inserida. A divulgação dos bens disponíveis de forma atualizada em seu site já 

seria um grande avanço. Quando se busca a percepção dos gestores de patrimônio local 

relacionada à legalidade praticada no controle patrimonial da UFSJ, os números do gráfico 10 

atestam que 79% concorda que o SEPAT cumpre com a legislação vigente e 21% afirma que 

o SEPAT cumpre parcialmente com a legislação vigente. Ninguém opinou que o setor não 

cumpre a legislação vigente. É necessário, pois, que o SEPAT se adeque à atual legislação, 

como no caso de atividades como o controle de termos e o inventário anual, que apesar de já 

serem realizadas, não estão totalmente de acordo com o previsto na legislação vigente. 

 
 

Gráfico 10: Cumprimento da legislação vigente pelo SEPAT  
[ 

 
  

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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A seguir, foram realizadas duas perguntas abertas aos gestores de patrimônio local. A 

primeira pergunta foi a seguinte: “Quais os principais problemas você apontaria em relação ao 

controle patrimonial da universidade?” As respostas foram emitidas de forma anônima e 

poderão contribuir significativamente para a melhoria do controle patrimonial da UFSJ. O 

quadro 8 apresenta as respostas exatamente como foram dadas na plataforma Google 

Formulários. Ao transcrever as respostas, percebem-se duas situações apontadas no quadro 8: 

1ª) Casos em que mais de uma pessoa forneceu uma resposta ou problema idêntico; 2ª) 

Situação em que a mesma pessoa contribuiu com mais de uma resposta ou problema. A 

partir dessa análise, foram coletadas 111 respostas do total de 94 participantes da 

pesquisa. 

 

Quadro 8: Quantidade de respostas x Problemas relatados 

 

Quantidade 

de Respostas 

Problemas relatados 

10 “Não vejo problemas”. 

9 “Nada a declarar” . 

9 “Não sei opinar/desconheço o setor”. 

6 Falta de pessoal no setor de patrimônio tanto na sede quanto fora de sede. 

1 ”Dificuldade de controle físico dos bens, devido às movimentações que ocorrem e 

não são informadas ao SEPAT”. 

1 “Outra dificuldade acredito ser a de mensurar o valor dos itens que compõem o 

patrimônio da instituição”. 

1 “A falta de um espaço adequado para guarda de bens permanentes, tendo em vista 

que o atual local (antigo ginásio) não garante segurança”. 

1 “Simplesmente somos responsáveis pelo patrimônio do setor nas unidades fora de 

sede após apontamento de problemas como móveis sem placas. [Problemas que] 

levam anos para serem solucionados”. 

1 “Pouco conhecimento por parte dos servidores sobre procedimentos relativos ao 

patrimônio e almoxarifado”. 

1 “Demora em lançar os Termos de Transferências de bens transferidos para outras 

unidades e para Desfazimento de bens, para assinatura dos novos responsáveis 

pelos bens”. 

1 “Até hoje a cadeira presidente a qual estou sentada não tem um número 
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correspondente ao qual possa lotar no setor, isso já faz mais de dois anos desde o 

levantamento que realizei. Necessito que encontre o número da cadeira para que 

possa colocar no levantamento e olha que são poucos setores na unidade. Era 

somente verificar onde tem mais uma cadeira no levantamento, o que é fácil. Fora 

que os atendimentos no SIPAC parecem que não são lidos, às vezes”. 

1 “Lentidão inicial no levantamento patrimonial pois não tinha controle”. 

1 “Entendo que os problemas giram em torno da falta de controle patrimonial de 

antigamente, antes mesmo da UFSJ passar a utilizar esta nomenclatura e 

implantação do SIPAC”. 

1 “Demora na alteração patrimonial por parte dos servidores”. 

1  “Dificuldade de conferência e demora em patrimoniar”. 

1 “Além de patrimoniar itens que não entendo como permanentes e que não têm 

local para colocação da placa de patrimônio”. 

1 “Acredito que o principal problema seja a falta de visibilidade do setor”. 

1 “Controle patrimonial dos campi fora de sede”. 

1 “No caso do meu setor, em particular, tivemos várias situações de mudanças da 

carga patrimonial sem solicitação”. 

1 “Na minha unidade existem bens que não foram encontrados no último 

levantamento patrimonial”. 

1 “A definição exata entre bens permanentes e consumíveis com vistas à aplicação 

nos equipamentos dos laboratórios de engenharia”. 

1 “Melhorar a forma de identificação do bem, por exemplo, daqueles que não são 

possíveis de serem coladas as „placas de identificação‟, devido à utilização em 

meios agressivos ou em partes móveis de equipamentos, e por isto geram a perda 

da placa de identificação de patrimônio”. 

1 

 

“Acompanhamento de patrimônio adquirido por docentes com recursos de 

agências de fomento”. 

1 “Com base em minha experiência de relacionamento com o Setor de Patrimônio, 

percebo que a cada entrega de Material Permanente realizada, o respectivo Termo 

de Responsabilidade/Recebimento não apresenta um dado extremamente 

relevante para conferir maior segurança ao controle patrimonial (entrega de bens) 

da UFSJ: a indicação de a qual requisição/solicitação de aquisição de material as 

entregas efetuadas se vinculam”. 

1 “Melhor logística de informação”. 

1 “Compra mais eficiente de materiais básicos para a instituição”. 
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1 “Maior dinamismo no fornecimento de relatórios de atualização da carga 

patrimonial”. 

1 “Com muito tempo de descontrole, avançou muito”. 

1 “Desconhecimento da legislação pertinente por parte da comunidade acadêmica”. 

1 “No CCO, como não existem departamentos, existe uma dificuldade na alocação 

de responsabilidade do patrimônio de docentes”. 

1 “Distinção entre o que é patrimônio e o que não é”.  

1 “Bens que são originados de agências de fomento”. 

1 “No último levantamento patrimonial feito em minha unidade, tive muita 

dificuldade em ficar conferindo o número das plaquetas e os números na lista”. 

1 “Aqui no CCO creio que os principais problemas do Setor de Patrimônio estão 

relacionados à: i) falta de diálogo com a FAUF”. 

1 “Sistema de Patrimônio poderia melhorar sua comunicação com os docentes”. 

1 “Falta de comprometimento com o controle patrimonial por parte dos detentores 

diretos dos bens”. 

1 “Gerenciamento de materiais em desuso por setores que poderiam ser utilizados 

por outros”. 

1 “Setores insistem em transferir bens sem a devida tramitação no sistema”. 

1 “Relatamos, em tempos passados, quando trabalhava na secretaria, o lançamento 

de carga patrimonial no centro de custo incorreto. Solicitamos, na ocasião, a 

correção, mas não obtivemos resposta. Isso foi antes da implementação do 

SIPAC, quando os servidores da unidade não tinham acesso ao sistema. Mas 

acredito que o problema foi corrigido, no levantamento patrimonial. Não tenho 

condições de informar se isso ainda ocorre”. 

1 “O controle patrimonial tem melhorado significativamente no campus, o que tem 

mostrado um grande empenho dos profissionais desse setor. O desvio de um 

material de um setor para outro é, a meu ver, um problema atual”. 

1 “A dificuldade em saber qual servidor é o responsável para determinada 

demanda”. 

1 “Quantidade de material para serem controlados”. 

1 “Qualidade da etiqueta de tombamento do bem. Solta com facilidade”. 

1 “Burocracia na transferência de equipamentos, móveis... para outros setores”. 

1 “Falta de controle por parte das pessoas”. 

1 “Fragilidade na segurança dos equipamentos, principalmente equipamentos de 

redes (switchs, roteadores, AP´s)” 
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1 “Deveria se repensar no modelo de distribuição de bens patrimoniais entre as 

unidades”. 

1 “Os materiais sucateados ficam jogados em cantos da universidade, inutilizados”. 

1 “Troca de chefia e nome do patrimônio”. 

1 “Solicitação de informação patrimonial em duplicidade em um curto período de 

tempo”. 

1 “Controle precário da carga patrimonial de cada unidade”. 

1 “Ausências anuais de baixa patrimoniais através de análise da comissão de 

desfazimento de bens”. 

1 “Tomada de conta anual precária”. 

1 “Transferência da responsabilidade da carga patrimonial por ocasião das 

nomeações/exonerações: dentre outros”. 

1 “Acredito que o maior problema seja da cultura brasileira de achar que o que é 

público não precisa ter cuidado, que pode ser usado de qualquer maneira”. 

1 “Não existe, claramente, um local em que se possa consultar a carga patrimonial 

disponível”. 

1 “Desconhecimento sobre estrutura, modo de funcionamento e possibilidades de 

uso pela comunidade”. 

1 “A descrição dos bens cadastrados no sistema é incompleta ou muita das vezes 

não caracteriza corretamente o bem envolvido”. 

1 “Verificamos movimentação patrimonial no SIPAC de um levantamento para 

outro, que se relaciona a patrimônio localizado na unidade, mas que não foi 

requisitado pela unidade”. 

1 “O histórico da falta de controle. Gerou um passivo sem controle muito grande”. 

1 “Curso para a comunidade conhecer o setor”. 

1 “Conferência da carga patrimonial o número de bens é muito grande”. 

1 “A falta de informação e desconhecimento quanto ao uso do SIPAC”. 

1 “O segundo problema são os conflitos/incompatibilidades de bens patrimoniais 

lançados no sistema SIPAC com o acervo físico e que muitas das vezes bens são 

alocados de maneira imprópria a outros setores”. 

1 “A falta de preparo dos servidores faz com que não tenham compromisso com o 

controle patrimonial. Falta conhecimento”. 

1 “Equipamentos particulares, tais como cadeiras de escritório, impressoras, 

cafeteiras, ventiladores, entre outros itens trazidos, deveriam receber um controle 
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melhor”. 

1 “Demora entre a chegada do patrimônio e a identificação do item com a placa de 

patrimônio”. 

1 “Pelo menos no prédio em que trabalho, as salas mais antigas não comportam 

muito bem os móveis e equipamentos e, por vezes, remanejamentos bens 

internamente e acredito que isso possa confundir o SEPAT. Mas esse é um 

problema das unidades com as quais convivo, não do SEPAT”. 

1 “Creio que o problema é o de licitação”. 

1 “Como em muitas universidades públicas, alguns departamentos, professores ou 

técnicos têm a „propriedade‟ de equipamentos”. 

1 “A realização das compras é muito morosa. É necessário definir o tipo/classe a 

que o material pertence”. 

1 “Ausência de rígida fiscalização”. 

1 “Morosidade dos processos de registro, recolhimento e transferência patrimonial”. 

1 “Maior transparência do patrimônio”. 

1 “O sistema às vezes dificulta um procedimento que deveria ser mais simples”. 

1 “Não tomamos conhecimento dos manuais; em virtude da pesquisa observamos os 

que estão disponíveis no site do setor”. 

1 “Os pedidos para discriminação de equipamentos deveriam ser feitos diretamente 

para o controle patrimonial. Na maioria das vezes é solicitado para as 

coordenações”. 

1 “O principal problema é a falta de zelo com o material”. 

1 “Transferência destes [materiais] de um local para outro sem informar ao Setor de 

Patrimônio que perde o controle sobre a localização do material e seu 

quantitativo”. 

1 “Demora na atualização da carga patrimonial da unidade após conferência física 

do item”. 

1 “Dificuldade na realização do inventário”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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A partir dos principais problemas relatados pelos usuários, foi possível a classificação 

dos mesmos nos grupos apontados na tabela 7. Para essa classificação utilizou-se da análise 

de conteúdo de acordo com a natureza do problema relatado e os afins ajuntados em 

macroproblemas relacionados aos princípios de governança pública preconizados pelo 

RBG/TCU. 

 

Tabela 7: Classificação dos problemas relatados 

 

 

Classificação Quantidade Percentual 

Falhas no controle e na eficiência 43 38,7% 

Não sabe/não conhece/não opinou 18 16,3% 

Falta conhecimento aos usuários sobre o controle patrimonial 15 13,5% 

Não pontuou problemas 10 9,0% 

Falta de pessoal no setor 6 5,4% 

Histórico da falta de controle patrimonial 5 4,5% 

Falta de publicidade/transparência do SEPAT 4 3,6% 

Falta de zelo para com o bem público 4 3,6% 

Grande quantidade de materiais para controlar 2 1,8% 

Falta de um local ideal para a guarda de materiais 1 0,9% 

Falta de segurança 1 0,9% 

Falta de treinamento 1 0,9% 

Confusão entre o público x privado 1 0,9% 

Total 111 100,00% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir da análise da classificação dos problemas, percebe-se que as falhas no 

controle e na eficiência correspondem a um total de 38,7%; ou seja, é uma frente que o setor 

precisa priorizar na busca de melhorias, pois seus demandantes apresentaram diversos 

problemas relacionados a esse princípio. 

Quando se analisa o percentual de usuários que não sabem ou não opinaram (16,3%), 

somado ao percentual de 13,5% de pessoas que afirmam a falta de conhecimento sobre o 
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controle patrimonial, ressalta-se a importância de uma maior presença do SEPAT através de 

cursos, capacitações e workshops sobre a temática de sua atuação.   

O percentual de respostas que não apontou problemas em relação ao setor foi de 

apenas 9%: Para esses usuários, o SEPAT sempre atendeu a contento às suas demandas. A 

falta de pessoal no setor foi apontada por 5,4% do total. Problemas pretéritos relativos à falta 

de controle patrimonial e que atrapalham um bom controle na atualidade representam cerca de 

4,5% do total. Tanto a falta de publicidade/transparência do setor como também a falta de 

zelo para com o bem público atingiram o mesmo percentual de 3,6%. 

Outros problemas foram apontados em menor escala pelos respondentes, porém não 

menos importantes como a grande quantidade de materiais para controlar 1,8%. Tanto a falta 

de um local ideal para a guarda dos materiais, a falta de segurança, falta de treinamento e 

confusão entre o público x privado, atingiram um percentual de 0,9% cada. 

A partir da análise desses números é possível inferir que o SEPAT necessita 

desenvolver ferramentas para melhorar sua eficiência para com a comunidade. Quando se fala 

em eficiência conforme o RBG (2014), é necessário que se faça o que deve ser feito com 

qualidade e ao menor custo, e para os gestores locais de patrimônio o SEPAT não está sendo 

eficiente em algumas ações. 

Em relação ao alto índice de pessoas que desconhecem o setor e sua atuação, bem 

como o controle patrimonial de bens móveis, notou-se a importância de que sejam 

implementados cursos e treinamentos sobre essa temática a toda a comunidade envolvida. 

Outros problemas pontuais foram apontados pelos respondentes. A partir dessas informações 

o SEPAT pode desenvolver estratégias para poder solucioná-los na medida do possível. 

Também foi perguntado aos gestores de patrimônio locais, sobre as propostas de 

melhorias poderiam ser apresentadas ao setor de patrimônio da UFSJ. O quadro 9 indica as 

respostas apresentadas. Da mesma maneira que a questão anterior, o quadro abaixo 

apresenta respostas idênticas para mais de um respondente e também mais de uma 

proposta apresentada pela mesma pessoa. No total foram apresentadas 102 respostas 

pelo total de 94 participantes do questionário. 
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Quadro 9: Quantidade de respostas x Propostas de melhoria 

 

Quantidade 

de Respostas 

Propostas de Melhorias 

27 “Nada a declarar” ou “não sei opinar”. 

1  “Busca por melhorias nos procedimentos de controle da movimentação física 

dos bens”.  

1 “Tentativa de melhorar os processos de evidenciação e mensuração dos 

elementos patrimoniais da instituição”. 

1 “Construção de um local apropriado para fins de guarda de bens patrimoniais”. 

1 “Maior controle por parte das unidades no transporte de bens entre os campi”. 

1 “Maior rigor de conferência dos bens patrimoniais das unidades”. 

1 “A descrição dos bens patrimoniais e a relação desses bens presentes nas salas 

dos professores e laboratórios da universidade deve ser de responsabilidade dos 

funcionários do setor e não dos professores e técnicos de laboratório”. 

1 “Realização de cursos de capacitação nos campi”. 

1 “A melhoria deve ser no suporte maior quanto aos que estão sem placa”. 

1 “Fora que existe levantamentos de levantamento, muitas vezes voltam e fazem 

o que já está feito e o que deveriam [fazer], não [fazem]”. 

1 “Demoram muito para [oferecer] resposta; os esclarecimentos são em vídeos 

tutoriais bons, mas nos campi fora de sede, às vezes, a representação de 

patrimônio é quase zero. Já retiraram bens que eram do setor nas 

representações de campi que de fato eram, o que me indignou. Tive que 

colocar de novo e depois não homologaram”. 

1 “A demora em homologar também é fato”. 

1 “Sempre manter vídeos tutoriais de utilização do módulo no SIPAC 

atualizados, com link na página do SEPAT”. 

1 “Implementação de novos setores para descentralização patrimonial”. 

1 “Maior agilidade nos serviços”. 

1 Maior número de pessoal no setor do campus em que estou inserida”. 

1 “Divulgar o setor, informar à toda a comunidade acadêmica sobre as 

atribuições do setor”. 

1 “Descentralização das atividades para maior autonomia e responsabilidade dos 

campi fora de sede”. 

1 “Todos os setores devem informar toda a carga existente atual para que sejam 

feitos os ajustes necessários”. 
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1 “Penso que esse controle deveria ser periódico e fora do período letivo”. 

1 “Realizar a identificação do bem utilizado em laboratórios de engenharia com 

marcação à laser”. 

1 “Definição de procedimentos para inclusão de bens ao patrimônio adquiridos 

com recursos de agências de fomento”. 

1 “A minha proposta para melhoria do controle patrimonial ao SEPAT é que 

insiram no documento Termo de Responsabilidade um campo associando a 

entrega do material ao pedido/requisição/solicitação do mesmo (seja este 

embasado em memorando emitido pela unidade interessada na aquisição do 

bem, seja este embasado no número da requisição do material). Isso facilitaria 

o controle patrimonial dentro da instituição e contribuiria sobremaneira com a 

promoção de transparência nas atividades de movimentação patrimonial”. 

1 “Melhoria urgente na compra de materiais básicos para a instituição”. 

1 “Acredito que deveria ter uma página com os itens disponíveis para que 

pudéssemos solicitar, por exemplo, alguma cadeira que esteja disponível”. 

1 “Melhor identificação do mobiliário. Sugiro placas contendo números de 

patrimônio e identificação dos setores a que pertencem, em letras maiores, 

fixadas em locais de visualização mais fácil. Isto facilitaria identificar caso 

algum móvel esteja fora do setor responsável pela sua guarda patrimonial”. 

1 “Ministrar workshop à comunidade acadêmica”. 

1 “Definir unidades/centros de custo específicos no CCO”. 

1 “O setor de patrimônio deveria ir a cada setor/unidade pessoalmente e verificar 

o que está sem uso em todos os lugares”.  

1 “Ter um espaço para guardar bens que não estão sendo utilizados e que podem 

ser divididos com outros setores que estão precisando e não são atendidos, pois 

esse bem pode estar „entulhado‟ em algum setor”. 

1 “Deveria ser desenvolvido um app [aplicativo] para leitura do código de barras 

dos bens e para fazer o batimento com a lista do Setor de Patrimônio”. 

1 “Melhorar a comunicação com os docentes através de ações diretas, como 

palestras, material escrito com instruções básicas, etc”. 

1 “Banco de materiais a serem realocados. Se o banco já existe, deve ser 

divulgado periodicamente”. 

1 “Exigir, dos donos das cargas, maior controle”. 

1 “Envio periódico dos bens que estão disponíveis”. 

1 “No momento, as condições de atendimento e controle são satisfatórias”. 

1 “Não tenho certeza se posso opinar no momento, mas a impressão que temos é 
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que deveria haver um melhor aproveitamento de materiais que se encontram 

ociosos”. 

1 “Políticas de segurança para a guarda de materiais que se encontram, muitas 

vezes, em locais onde não oferecem tanta segurança”.  

1 “Esclarecimentos quando à questão de manutenção dos equipamentos que se 

encontram fora da garantia”. 

1 “Percebo que estão preocupados com o registro e controle de todos os materiais 

de pertencimento à UFSJ. No entanto, acredito que poderiam desenvolver 

atividades de busca ativa periódica para atualização das responsabilidades de 

uso de materiais” 

1 “Que no site ficasse claro […] quem [qual o servidor] está responsável por 

cada tipo de solicitação”. 

1 “Possuir manuais ou tutoriais para auxílio dos seus demandantes”. 

1 “Material e equipamentos que ficam obsoletos ou desgatam com o tempo: 

Deveria ter uma média de tempo para uso de certos materiais para, a partir de 

então, serem excluídos do patrimônio. Com isto, facilitaria o trabalho: fazer um 

quadro do material disponível e disponibilizar no portal da 

UFSJ/PATRIMÔNIO”. 

1 “Disponibilização de equipamento portátil para leitura do código de barras, 

para facilitar o levantamento patrimonial na unidade”. 

1 “Os servidores do setor poderiam visitar os demais setores e verificar as 

condições dos bens materiais indicando se seria possível a troca dos móveis ou 

equipamentos, por exemplo”. 

1 “Um maior controle por parte da prefeitura de campus do acesso às salas onde 

se encontram os equipamentos de rede da UFSJ”. 

1 “Sugiro a implantação de uma política de distribuição de carga patrimonial 

entre as unidades”. 

1 “Mais agilidade no descarte de materiais sucateados que ficam jogados nos 

cantos da Universidade”. 

1 “Mais servidores no setor de patrimônio do CCO”. 

1 “Realizações de inventários periódicos; acerto do patrimônio existente; 

desfazimento de bens inexistentes; atualização dos termos de responsabilidade, 

dentre outros”. 

1 “Já melhorou muito depois que o SIPAC foi implantado”. 

1 “Mais câmeras por todos os campi ajudariam – talvez inibiriam os furtos – e 

também melhor atenção dos vigilantes com quem entra e sai na universidade”. 
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1 “Aumento de número de inventários e de desfazimento de bens”. 

1 “Elaborar uma apresentação ou um curso online sobre como ele funciona, 

detalhadamente”. 

1 “Adequado”. 

1 “Além da descrição, anexar fotos do bem patrimoniado”. 

1 “Treinamento para o pessoal TA da Universidade para controle do 

patrimônio”. 

1 “O setor está no caminho certo”. 

1 “Divulgar mais o setor”. 

1 “Um sistema eficiente que auxilie os responsáveis pelo patrimônio [com] uma 

maior segurança nas informações”. 

1 “Maior orientação aos docentes e departamentos responsáveis pelos 

patrimônios”. 

1 “Resumindo em uma palavra: maior fiscalização e sistematização dos controles 

patrimoniais da UFSJ”. 

1 “Ter seu trabalho melhor divulgado”. 

1 “Primeiramente, o oferecimento de cursos a respeito da importância e da 

responsabilidade dos servidores com relação ao patrimônio, além de explicar 

melhor os procedimentos (pois quem está fora do setor de patrimônio não sabe 

quais os procedimentos para fazer qualquer movimentação de bens, dentre 

outros assuntos pertinentes ao setor de patrimônio). Fazer palestras e 

campanhas PERIÓDICAS de conscientização de forma a divulgar mais o que 

é, e a importância de cada setor ter o comprometimento com o seu patrimônio”. 

1 “Conserto mais rápido de equipamentos para minimizar a entrada de 

equipamentos particulares”. 

1 “Maior rapidez na identificação dos itens para o setor de patrimônio”. 

1 “Divulgação da sua atuação”. 

1 “Garantia de uso público dos equipamentos”. 

1 “Deveria ter menos etapas nos procedimentos de compras. Poderia, por 

exemplo, achar determinado produto apenas digitando o nome do mesmo”. 

1 “Acréscimo do número de servidores do Setor responsável”. 

1 “Capacitação sobre o uso do SIPAC aos técnicos e funcionários”. 

1 “Ao ser feito o registro do patrimônio, os equipamentos de pesquisa devem ser 

registrados com todas as suas especificações”. 

1 “Tecnologia para melhor controlar os bens da universidade”. 

1 “Deveriam tomar medidas mais severas para aqueles que não cumprem com 
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sua obrigação. Não sei especificar exatamente quais, mas seria uma das formas 

de a UFSJ manter um bom controle e também um modo de os responsáveis 

pelos materiais terem mais cuidado com os mesmos”. 

1 “Disponibilização de profissional para auxiliar no levantamento patrimonial 

das unidades”. 

1 “Levantamentos mais frequentes”. 

102  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir da análise das propostas de melhoria, foi possível classificá-las de acordo com 

sua natureza. A tabela 8 apresenta esses dados. Para essa classificação utilizou-se também da 

análise de conteúdo de acordo com a natureza das propostas de melhorias relatadas e as afins 

foram ajuntados em macropropostas relacionadas diretamente aos princípios de governança 

pública preconizados pelo RBG/TCU. 

 

Tabela 8: Classificação das propostas de melhorias 

 

Proposta de melhoria Quantidade Percentual 

Melhoria relativa ao controle e a eficiência 41 40,2% 

Não sabe, não opinou 27 26,5% 

Aumentar a divulgação sobre a atuação e atribuição do setor 13 12,8% 

Realização de treinamentos e workshops 7 6,9% 

Melhor segurança para com os bens para se evitar furtos 4 3,9% 

Satisfatório 4 3,9% 

Aumento de pessoal na área 3 2,9% 

Maior descentralização e responsabilização do controle 2 2,0% 

Um melhor local para armazenagem dos bens 1 0,9% 

Total 102 100,00% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
 

Em relação às propostas de melhorias apresentadas pelos usuários dos serviços 

patrimoniais, mais uma vez o foco ficou na proposição de melhorias relativas ao controle e à 

eficiência, que, de acordo com as respostas, chegou aproximadamente ao percentual de 
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40,2%. Ainda é considerável o percentual de 26,5% referente aos usuários que não sabem ou 

não opinaram por desconhecimento do SEPAT e do controle patrimonial.  

A seguir, propostas referentes à melhoria da divulgação do setor representaram 12,8% 

e a solicitação de treinamentos ou workshops foi uma demanda de cerca de 6,9% dos 

respondentes. Os usuários também se atentaram para temas como “uma melhor segurança” 

através do percentual de 3,9% do total. Esse mesmo percentual foi apurado entre os usuários 

que acharam os serviços prestados satisfatórios.  

Para um melhor serviço prestado, foi reivindicado aumento de pessoal envolvido com 

o controle patrimonial para cerca de 2,9%. A descentralização e um melhor local de 

armazenagem dos bens foram sugeridos por 2,0% e 0,9%, respectivamente. 

A partir da análise das respostas dos questionários, percebe-se que a UFSJ apresenta 

fragilidades no que se refere às práticas e aos princípios de boa governança pública. Ainda 

que o SEPAT tenha desenvolvidos manuais e tutoriais implementando o SIPAC, ainda assim 

é de suma importância que o setor desenvolva ações relativas à eficiência, transparência e 

prestação de contas, além de uma maior divulgação de suas atividades. 

Uma informação bastante importante nas propostas de melhorias apresentadas foi o 

alto índice de respostas do tipo “não sabe; não opinou”. O aumento de ações de divulgação, 

bem como a implementação de treinamentos e workshops pode trazer maior conhecimento 

sobre a área.  

Por isso, caso opte por implementar as propostas de melhoria sugeridas pelos usuários, 

o SEPAT terá a oportunidade de implantar um processo de melhoria contínua, pois é muito 

importante que se atente às sugestões dos demandantes dos serviços patrimoniais, visto que, 

desse modo, sua avaliação tenderá a ser cada vez mais positiva.  

Na visão dos usuários, devem ser desenvolvidas ferramentas para a melhoria da 

eficiência: inventários mais frequentes, utilização de novas tecnologias como o RFID e 

aplicativos, desburocratização no processo, aumento de pessoal, treinamentos não só para 

equipe diretamente envolvida, mas também para toda a comunidade são estratégias que 

podem contribuir para o ganho de eficiência e, principalmente, para uma melhor 

conscientização para com o bem público.  
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise realizada sobre o controle patrimonial da UFSJ, a partir do estudo de 

caso, foi possível a percepção de todo o processo envolvido. É importante ressaltar que as 

informações e necessidades de melhorias são semelhantes, tanto no estudo de caso quanto 

após a análise dos questionários. Há uma complementaridade de informações e dados que, 

quando analisados em conjunto, podem trazer inúmeras melhorias ao processo de controle 

patrimonial da UFSJ. 

Na tentativa de responder ao objetivo geral deste trabalho, após o estudo de caso e a 

sua relação com o referencial teórico estudado, constatou-se que o controle patrimonial da 

UFSJ atende em grande parte à legislação vigente, porém, com ressalvas, haja vista a 

necessidade de melhorias nos inventários e nas atualizações de cargas quando da troca de 

responsabilidade.  

Diante do grande avanço do REUNI, o controle patrimonial de bens móveis da UFSJ 

atende em quase sua totalidade às prerrogativas legais inerentes à área. Contudo, foi após a 

instalação do SIPAC que o processo melhorou no quesito eficiência, pois o sistema foi 

desenvolvido com base na legislação vigente. Mesmo com um número reduzido de pessoal 

para o controle de mais de cem mil itens, a UFSJ tem um alto grau de cumprimento da 

legislação.  

A IN 205/88 deixa claro a necessidade de um inventário anual para todos os órgãos da 

administração pública, porém não se atenta que muitas são as naturezas e vários os tamanhos 

dos órgãos públicos. Há órgãos com um número muito limitado de itens para serem 

controlados, porém há outros órgãos – como as universidades públicas – com um número 

extremamente alto de itens para serem controlados por um número reduzido de pessoas.  

Na tentativa de resolução desse problema, a implantação do sistema de RFID poderia 

ser de grande valia, pois com esse sistema de controle há o ganho de eficiência e de tempo, 

principais gargalos enfrentados pela UFSJ de acordo com dados da pesquisa.  

Compreendeu-se, também, que o controle patrimonial não atende a todas as práticas de 

governança pública, apresentando algumas fragilidades. Há uma convergência de carências a 

serem enfrentadas em princípios e práticas relativas à eficiência, prestação de contas e 

transparência. Tanto no estudo de caso quanto nos questionários foi constatado que o Setor de 

Patrimônio precisa ser mais eficiente e transparente, além da necessidade de uma melhor 

divulgação de sua área de atuação.  
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Outra conclusão notável é o baixo índice de pessoas que conhecem o SEPAT em sua 

totalidade e têm ciência total de suas atividades. Esse número representa apenas 17% do total 

de respondentes. O setor precisa de fato se fazer mais conhecido através da realização de 

treinamentos, seminários e workshops para comunidade. No entanto, essa presença mais 

atuante do setor não precisa ser apenas para os gestores de patrimônio local, mas também para 

toda a comunidade acadêmica, haja vista que o dever de zelar pelo bem público é de todos. 

A implantação do SIPAC também contribuiu para a disseminação de ações que podem 

ser classificadas dentro dos princípios de governança pública. Antes da implantação do 

sistema não existia a possibilidade de interação direta com os demandantes através de 

chamados ou solicitações on-line. Mesmo havendo carências em alguns princípios, é notória a 

melhoria da governança quando relacionada ao controle patrimonial após a instalação do 

SIPAC. Todavia, ainda assim há aspectos a serem trabalhados e melhor desenvolvidos.  

Em relação às questões abertas que solicitavam que os respondentes enumerassem 

problemas e propostas de melhorias, muitas foram as respostas e ,certamente, foi também a 

primeira oportunidade de manifestação dos gestores de patrimônio local. Utilizando-se da 

análise de conteúdo, as respostas foram classificadas de acordo com sua natureza ou 

semelhança. Essas respostas podem ser de grande valia para a melhoria ou proposição de 

ações direcionadas aos princípios de governança pública.  

A discussão teórica realizada foi de grande importância, pois ofereceu suporte para que 

fosse possível analisar as ações de fato desenvolvidas pela área à luz da legislação e das boas 

práticas. Após essa análise, foi possível detectar gargalos durante o processo e inferir 

propostas de melhorias para o controle patrimonial da Universidade Federal de São João del-

Rei, além de contribuir na discussão sobre dois construtos importantes da administração 

pública: o controle patrimonial e a governança pública.  

Assim, sugere-se, para trabalhos futuros, a abordagem do tema “Controle Patrimonial 

Imóvel” a partir das perspectivas legais e de governança pública. A mesma temática utilizada 

neste trabalho também pode será aplicada para avaliar o controle patrimonial de outra 

universidade ou órgão público, relacionando-o de acordo com os princípios de governança 

pública. 
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10/01/2019                              Questionário sobre o controle patrimonial na UFSJ 

 

Questionário sobre o controle patrimonial na UFSJ 

Análise do Controle Patrimonial da UFSJ sob a ótica da Governança Pública 

* Required 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, BRUNO CARVALHO GONZAGA, discente do curso de Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) da Universidade Federal de São 

João del-Rei, o convida a participar voluntariamente da pesquisa de opinião pública que 

compõe a Dissertação: " Gestão Patrimonial: Um estudo de caso sobre o controle de 

material permanente na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)". 

Esse questionário fará parte da pesquisa que tem como objetivo geral verificar se o 

controle patrimonial da UFSJ atende à legislação vigente e as boas práticas da governança 

pública. Por boas práticas de governança pública, entende-se a aplicação de princípios 

como transparência, eficiência, probidade, equidade, responsabilidade, legitimidade e 

prestação de contas nas atividades desenvolvidas. 

Essa pesquisa será realizada através do estudo de caso do controle patrimonial da UFSJ. 

Serão avaliados os processos efetuados pelo Setor da Patrimônio desde a compra do bem 

permanente até seu desfazimento. 

Através desse questionário serão coletadas informações acerca da percepção dos usuários 

que demandam diretamente ao setor de patrimônio. Essas informações irão compor a 

análise acerca da governança desenvolvida pelo controle patrimonial da UFSJ sob a ótica 

de seus demandantes. Após a implantação do módulo de patrimônio do Sipac foi 

repassada certa autonomia aos responsáveis pelas unidades para realizarem demandas e 

solicitações através do módulo de patrimônio móvel pelo Portal Administrativo do sistema. 

Você está sendo convidado a participar dessa pesquisa pelo fato de possuir no sistema 

SIPAC o perfil de Gestor de Patrimônio Local. 

Os dados serão analisados por aglomerado, no conjunto, não havendo a possibilidade de 

identificação dos participantes, estando o sigilo e o anonimato garantidos. O tempo 

médio para se responder ao questionário é cerca de cinco minutos, porém para se evitar o 

desconforto da falta de tempo para finalizá-lo, o questionário pode ser respondido de 



 

forma parcial e posteriormente terminado, ou ainda o participante pode finalizar o 

processo em qualquer momento e pode optar pelo não envio, sem nenhum transtorno. 

O preenchimento do questionário deverá ser feito individualmente e em sequência. Ao 

final do preenchimento de todos os itens você poderá enviar. O formulário preenchido será 

incluído ao Banco de Dados da Pesquisa. Não há despesas relativas ao preenchimento do 

questionário, necessitando apenas o respondente ter acesso à internet e acessar 

voluntariamente o link enviado ao seu e-mail. A análise dos dados obtidos fará parte da 

Dissertação que será defendida publicamente e os resultados obtidos poderão ser 

publicados. A data da defesa será amplamente divulgada pelo e-mail institucional da 

UFSJ. 

As respostas ao questionário serão inseridas em Banco de Dados que será armazenado em 

ambiente virtual sob a responsabilidade dos pesquisadores por pelo menos (5) cinco anos e 

após esse prazo será apagado do sistema. Os dados obtidos serão utilizados única e 

exclusivamente para o propósito da presente pesquisa. 

Caso concorde em participar do estudo, voluntariamente, sem qualquer prejuízo por optar 

em não participar ou desistir durante o processo, assinale a opção referente ao seu aceite 

ao final deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Automaticamente você será 

direcionado ao Questionário de coleta de dados. Sua assinatura corresponde ao aceite e 

consentimento em responder o questionário. Ao clicar no ícone de aceite, você estará 

automaticamente concordando com os termos da pesquisa. (Ícone) 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, dúvidas podem ser esclarecidas através dos seguintes 

contatos: 

Mestrando: Bruno Carvalho Gonzaga 

Praça Frei Orlando, 170 Centro – SEPAT – UFSJ  

São João del-Rei – MG CEP: 36.307-352  

e-mail: brunogonzaga@ufsj.edu.br Contato: 32-3379-5431 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Durange de Carvalho Infante  

Campus CTAN – UFSJ  

Av. Visconde do Rio Preto, S/N - Colônia Do Bengo, Prédio Direito, Sala 2.00  

CEP: 36300-000 - São João del-Rei - Minas Gerais 

e-mail: prof.eduinfante@ufsj.edu.br  

 

Agradeço a sua participação! 

 

mailto:brunogonzaga@ufsj.edu.br
mailto:prof.eduinfante@ufsj.edu.br


 

1. Termo de Concordância * 

Check all that apply. 

    Declaro que fui informado e esclarecido pelo pesquisador Bruno Carvalho Gonzaga 

sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos e concordo em participar do estudo 

respondendo ao questionário. Concordo que se trata de uma pesquisa de opinião pública 

com participantes não identificados. 

 

Questionário sobre o controle patrimonial na UFSJ 

Análise do Controle Patrimonial da UFSJ sob a ótica da Governança Pública 

 

2. Na Universidade você ocupa o cargo de: * 

Mark only one oval. 

Professor 

Técnico Administrativo 

 Terceirizado 

 

3. Sexo 

Mark only one oval. 

Masculino 

Feminino 

Não quero opinar 

Other:  
             

   

4. Qual seu campus de atuação * 

Mark only one oval. 

Campus Santo Antônio (CSA)  

Campus Dom Bosco (CDB) 

Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN)  

SOLAR DA BARONESA 

Campus Sete Lagoas (CSL)  

Campus Alto Paraopeba (CAP) 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) 

 



 

5. Caso seja professor ou técnico administrativo possui alguma gratificação? * 

Mark only one oval. 

Cargo de Direção (CD)  

Função Gratificada (FG) 

Função de Coordenação de Curso (FCC) 

Não possuo gratificação 

 

6. Há quanto tempo no cargo de direção ou chefia que ocupa atualmente? * 

Mark only one oval. 

Até um ano 

De um a dois anos  

De dois a três anos 

Mais de quatro anos 

Não ocupo cargo de chefia ou direção 

 

7. Você conhece o Setor de Patrimônio da UFSJ e as atividades desenvolvidas pelo 

mesmo? * 

Mark only one oval. 

Conheço o Setor de Patrimônio da UFSJ em sua totalidade e tenho total ciência das 

atividades desenvolvidas pelo setor. 

Conheço o Setor de Patrimônio parcialmente e não tenho ciência de todas as suas 

atividades. 

Conheço o Setor de Patrimônio e suas atribuições, mas nunca demandei para esse 

setor.  

Desconheço o Setor de Patrimônio da UFSJ e suas atribuições. 

 

Demandante 

 

Indique o grau de concordância em relação às afirmações abaixo relativas ao Setor de 

Patrimônio. Preencha a tabela abaixo conforme as notas da seguinte escala: 

 

• Nota 1 se você DISCORDA TOTALMENTE da afirmação apresentada 

• Nota 2 se você DISCORDA PARCIALMENTE da afirmação apresentada 

• Nota 3 se você CONCORDA PARCIALMENTE com a afirmação apresentada 

• Nota 4 se você CONCORDA TOTALMENTE com a afirmação apresentada 

 



 

8. Conheço o módulo de patrimônio do SIPAC e o utilizo para enviar demandas ao 

setor de patrimônio. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
 

 

9. O Setor de Patrimônio tornou-se mais eficiente após a implantação do módulo de 

patrimônio do SIPAC, ocorrida a partir de setembro de 2016. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
  

10. As solicitações demandadas pela minha unidade ao Setor de Patrimônio através 

do módulo de patrimônio do SIPAC são atendidas de maneira satisfatória e 

eficiente. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
 

 

11. O Setor de Patrimônio não faz distinção entre unidades para proceder com os 

atendimentos das demandas recebidas. Todas as demandas são atendidas de 

maneira equânime e de acordo com a disponibilidade. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
 

 

 



 

12. O Setor de Patrimônio possui canais eficientes na qual posso me comunicar além 

do SIPAC. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
 

 

13. O Setor de Patrimônio é transparente em suas atividades. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
 

 

14. O setor de patrimônio presta contas de suas atividades à comunidade 

envolvida.* 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
   
 

 

 

15. O setor de patrimônio deve divulgar a toda a comunidade os bens disponíveis 

para utilização das unidades quando necessário. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
  
 

 

 

 

 

 

 



 

16. O setor de patrimônio possui manuais ou tutorias para auxílio dos seus 

demandantes. * 

Mark only one oval. 

1 2 3 4 

 

  

    
   
 

 

17. Na sua opinião, o Setor de Patrimônio cumpre com a legislação vigente relativa 

ao controle patrimonial. * 

Mark only one oval. 

Sim  

Não 

Cumpre parcialmente 

 

18. Pergunta aberta: Quais os principais problemas você apontaria em relação ao 

controle patrimonial da universidade? * 

 

 

 

 

 

 

19. Qual proposta de melhoria em relação ao controle patrimonial você apresentaria 

ao setor de patrimônio e à UFSJ? * 
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