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1. DA FINALIDADE 

 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer as orientações e procedimentos 

inerentes as atividades de controle, utilização, guarda e conservação dos bens móveis permanentes 

da Universidade; definir competências, responsabilidades e atribuições das Unidades 

acadêmicas/administrativas e agentes públicos envolvidos com a gestão de materiais no âmbito da 

UNIVASF. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

Tem o objetivo de orientar e subsidiar a execução do Inventário Anual por meio de levantamentos 

físicos, instrumento que permite o controle e a verificação dos bens móveis, equipamentos e 

materiais permanentes, do acervo patrimonial existente na Instituição, em cada ano/exercício, 

conforme disposto na Instrução Normativa SEDAP n.º 205/1988, e na Lei n.º 4.320/1964. 

 

3. DAS DEFINIÇÕES 

 

Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se: 

a. Material é designação genérica de móveis, equipamentos, componentes sobressalentes, 

acessórios, utensílios, veículos em geral, matérias-primas e outros bens utilizados ou passíveis de 

utilização nas atividades da Universidade; 

b. Bens móveis são agrupados como material permanente ou material de consumo; 

c. Material de Consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição constante na Lei 

n.º 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física, tem sua utilização limitada a dois anos 

e/ou tem sua vida útil reduzida de forma acelerada por desuso ou obsolescência. Sua aquisição é 

feita em despesa de custeio e não possui controle após sua distribuição; 

d. Material permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade 

física e/ou tem durabilidade superior a dois anos. Sua aquisição é feita em despesa de capital e 

possui controle individualizado; 

e. A classificação de material em "de consumo" ou "permanente" é baseada nos aspectos e critérios 

de classificação em naturezas de despesas contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional e é 

decidida em conjunto pelas Unidades de Patrimônio e de Orçamento, Finanças e Contabilidade 
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da Universidade: Materiais que apresentem baixo valor monetário, baixo risco de perda e/ou alto 

custo de controle patrimonial devem, preferencialmente, ser considerados como materiais de 

consumo. 

f. Agente responsável é o servidor ou usuário que, em razão do cargo ou função que ocupa ou por 

indicação de autoridade superior, responda pela guarda, conservação, uso e movimentação dos 

bens que a Administração da Universidade lhe confiar ou colocados à disposição da Unidade 

acadêmica/administrativa, a qual é o titular responsável; 

g. Termo de responsabilidade é o instrumento administrativo impresso ou eletrônico de atribuição 

de responsabilidade pela guarda, conservação e uso do bem, equipamento ou material 

permanente; 

h. Transferência de responsabilidade é modalidade de desfazimento de material com troca de 

responsabilidade de uma Unidade acadêmica/administrativa para outra ou entre agentes públicos, 

no âmbito da Universidade. 

 

4. DO INVENTÁRIO 

 

Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos 

almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou 

entidade, que irá permitir, dentre outros: 

a. o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real 

nas instalações de armazenagem; 

b. a análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados 

obtidos no levantamento físico; 

c. o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques; 

d. o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas 

necessidades de manutenção e reparos; e 

e. a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. 

 

Dos tipos de inventário físico, de acordo com a Instrução Normativa SEDAP n.º 205/1988, são: 

a. anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada 
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unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício, constituído do inventário 

anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício. 

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

bens sob sua responsabilidade; 

c. de transferência de responsabilidade - realizado quando da mudança do dirigente de uma 

unidade gestora; 

d. de extinção ou transformação - realizado quando da extinção ou transformação da unidade 

gestora; 

e. eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por 

iniciativa do órgão fiscalizador. 

 

O inventário anual por meio de levantamentos físicos, a ser realizado em todas as 

unidades/localizações da Universidade, terá como objetivo certificar a existência, a quantidade e a 

qualidade dos bens móveis, equipamentos e materiais permanentes, do acervo patrimonial da 

UNIVASF. O inventário deverá ser realizado em cada ano/exercício. 

 

O inventário anual dos bens móveis, equipamentos e materiais permanentes da Universidade, 

proporcionará aos gestores da UNIVASF: 

a. Ter uma visão geral da real situação dos bens móveis, equipamentos e materiais permanentes, 

existentes nas Unidades acadêmicas/administrativas da Universidade; 

b. Certificar a existência, a quantidade e a qualidade dos bens móveis, equipamentos e materiais 

permanentes localizados nas Unidades acadêmicas/administrativas da Universidade; 

c. Identificar os bens móveis ociosos e em disponibilidade para redistribuí-los a outras Unidades 

acadêmicas/administrativas da Universidade; 

d. Identificar os bens móveis inservíveis para providenciar o processo de desfazimento; 

e. Identificar os bens móveis não inventariados (não localizados) e tomar as providências cabíveis; 

f. Identificar os bens móveis de terceiros (particulares) presentes nas Unidades 

acadêmicas/administrativas da Universidade; 

g. Manter atualizados e conciliados os registros do sistema de controle de material e os contábeis 

constantes do SIAFI; 
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h. Subsidiar as tomadas de contas, indicando os saldos existentes em 31 de dezembro de cada 

ano/exercício. 

 

4.1. Da Comissão de Inventário 

 

O inventário anual será executado por uma Comissão Especial de Inventário - CEI, designada pelo 

Reitor da UNIVASF, que deverá ser constituída de, no mínimo, três servidores efetivos do quadro 

permanente da Universidade, exceto os servidores lotados no Setor de Administração de Materiais 

Permanentes – SAMP, conforme os termos da Instrução Normativa SEDAP n.º 205/1988. 

 

De forma a auxiliar a Comissão Especial de Inventário, em setores/unidades e/ou áreas delimitadas 

e especificas, poderão ser designadas pelo Reitor Comissões Setoriais de Inventário constituídas de, 

no mínimo, três servidores efetivos do quadro permanente da Universidade, exceto os servidores 

lotados no Setor de Administração de Materiais Permanentes – SAMP. 

 

4.1.1. São atribuições da Comissão Especial de Inventário: 

a. Receber do Setor de Administração de Materiais Permanentes – SAMP, a Relação de Bens 

móveis, equipamentos e matérias permanentes para proceder o Inventário Anual; 

b. Proceder os levantamentos físicos dos bens móveis, equipamentos e matérias permanentes, das 

Unidades acadêmicas/administrativas da Universidade; 

c. Verificar a coincidência da descrição do bem/material com os registros de controle patrimonial e 

certificar se o bem está ocioso ou se apresenta qualquer avaria que o inutilize, para proceder o 

seu recolhimento ao Depósito do Patrimônio; 

d. Verificar a integridade e afixação da plaqueta do Número de Tombamento do bem/material, que 

em caso de comprometimento deverá imediatamente comunicar ao Setor de Administração de 

Materiais Permanentes - SAMP. 

e. Entregar ao Setor de Administração de Materiais Permanentes – SAMP, a Planilha de 

Bens/Materiais localizados nas Unidades acadêmicas/administrativas e as declarações de bens de 

terceiros utilizados em cada unidade/localização da UNIVASF, para que o SAMP proceda as 

atualizações no Sistema de Controle Patrimonial; 

f. Receber do Setor de Administração de Materiais Permanentes – SAMP, os relatórios gerados 
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pelo Sistema de Controle Patrimonial, após realizadas as atualizações com as informações 

capturadas no inventário; 

g. Após o recebimento do relatório emitido pelo Setor de Administração de Materiais Permanentes 

– SAMP acerca dos bens não localizados/não inventariados, a Comissão Especial de Inventário 

entrará em contato com o agente responsável pelos bens da Unidade acadêmica/administrativa 

para que se manifeste sobre a localização do bem não encontrado, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis. No caso de não localização do bem, o servidor poderá ser chamado à 

responsabilização de acordo com o item 10 da Instrução Normativa n.º 205/1988; 

h. Elaborar o Relatório Final de Inventário do Exercício contendo informações quanto aos 

procedimentos realizados, a situação geral do patrimônio das Unidades 

acadêmicas/administrativas e as recomendações para corrigir as divergências/irregularidades 

apontadas, assim como eliminar ou minimizar o risco de ocorrências futuras, se for o caso; 

i. Entregar cópia do Relatório Final de Inventário do Exercício ao Reitor da Universidade para as 

devidas providências. 

 

4.2. Dos Procedimentos do Inventário 

 

A Comissão Especial de Inventário, de posse do ato de designação, comunicará às Unidades 

acadêmicas/administrativas a serem inventariadas, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis, o início do levantamento físico dos bens. 

 

A Comissão Especial de Inventário poderá ser auxiliada por Comissões Setoriais de Inventário 

designadas para tais fins. 

 

A Comissão Especial de Inventário e as Comissões Setoriais de Inventário serão auxiliadas pelo 

titular da Unidade Acadêmica/Administrativa ou servidor por ele formalmente indicado, o qual 

legitimará os trabalhos através da lavratura de assinatura conjuntamente com as comissões, podendo 

ser responsabilizado aquele que, com sua ação ou omissão, impedir ou dificultar o desenvolvimento 

dos trabalhos. 

 

A indicação do servidor que acompanhará, fiscalizará e validará o inventário deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 02 (dois) dia útil da data programada para a sua execução. 
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É vedada a movimentação de bens no período de realização do inventário, salvo situações 

excepcionais previamente justificadas pelo interessado e autorizadas pelo Departamento de 

Patrimônio e Logística – DPL, em conjunto com o Setor de Administração de Materiais 

Permanentes – SAMP. 

 

A Comissão Especial de Inventário e as Comissões Setoriais de Inventário deverão conferir 

fisicamente os bens, confrontando-os com a relação de materiais daquela Unidade 

Acadêmica/Administrativa, extraída do Sistema de Controle Patrimonial, ou com o respectivo 

termo de responsabilidade, devendo, também, informar ao SAMP a existência de bens que não 

constem da relação ou termo correspondente, visando à devida regularização. 

 

A Comissão Especial de Inventário deverá informar a existência de bens ociosos ou danificados 

existentes nas Unidades Acadêmicas/Administrativas da Universidade para fins de conserto ou 

desfazimento, sem prejuízo de apuração de responsabilidade, quando for o caso. 

 

Em caso de divergência ou qualquer irregularidade, o agente responsável será imediatamente 

notificado, pelo titular do Setor de Administração de Materiais Permanentes - SAMP, a prestar os 

esclarecimentos devidos sobre a localização do bem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Se as divergências/irregularidades persistirem ou não for cumprido o prazo fixado, o titular do Setor 

de Administração de Materiais Permanentes - SAMP comunicará a ocorrência à autoridade 

superior, visando à instauração de procedimento específico para a apuração de responsabilidade. 

 

As irregularidades observadas pela Comissão Especial de Inventário, notadamente as relativas à 

divergência entre a localização física do bem inventariado e o seu registro no Sistema de Controle 

Patrimonial ou a desatualização do termo de responsabilidade respectivo deverão ser corrigidas, 

ainda durante o período de execução do inventário. 

 

Para cada unidade/localização inventariada, deverá ser exigida a assinatura de novo termo de 

responsabilidade dos bens que forem identificados e cuja posse não esteja sob a responsabilidade do 

seu titular. 

 

O relatório final de inventário deverá ser encaminhado ao Reitor para as devidas considerações e 

providências. 



8 

 

Na realização de inventários analíticos, a Comissão Especial de Inventário deverá direcionar os seus 

trabalhos à verificação do estado de conservação dos bens, de forma a avaliar a gestão dos materiais 

pelos agentes responsáveis, assim como evitar a permanência de bem ocioso na Unidade 

Acadêmica/Administrativa. 

 

Ao agente responsável titular de Unidade acadêmica/administrativa caberá a responsabilidade de 

manter atualizada a relação periódica dos bens, a observância de que estão sendo utilizados e 

conservados de forma adequada, o controle de sua compatibilidade com os termos de 

responsabilidade e com os dados disponibilizados pelo Sistema de Controle Patrimonial. Este 

deverá, ainda, fornecer as informações desejadas pela SAMP, na ocasião da realização de inventario 

periódico, e sempre que se fizer necessário. 

 

Todas as Unidades acadêmicas/administrativas da Universidade, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, deverão informar ao Setor de Administração de Materiais Permanentes - SAMP, ou à 

Controladoria Interna, quando solicitadas, as quantidades e as condições de conservação dos bens 

patrimoniais localizados em suas dependências, ainda que ociosos ou inservíveis. 

 

5. DA RESPONSABILIDADE PELA MOVIMENTAÇÃO, POSSE, USO E CONSERVAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

 

Para cada Unidade acadêmica/administrativa inscrita e ativa no Sistema de Controle Patrimonial 

será cadastrado um agente responsável e, pelo menos, um substituto. 

 

São obrigações do agente responsável a guarda, uso e conservação do bem que lhe tenha sido 

confiado. 

 

O agente responsável deverá informar ao Setor de Administração de Materiais Permanentes - 

SAMP a ocorrência de dano ou o desaparecimento do número de registro patrimonial do bem sob 

sua guarda, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento. 

 

A responsabilidade pela guarda, uso, conservação e movimentação dos bens será atribuída 

conforme o mencionado abaixo: 
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a. Gabinete da Reitoria: reitor e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio acordo; 

b. Gabinete da Vice-Reitoria: vice-reitor e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio acordo; 

c. Chefia de Gabinete da Reitoria: chefe de gabinete, quanto aos bens localizados no gabinete e em 

salas contíguas utilizadas por unidades subordinadas a Chefia de Gabinete; e/ou servidor por ele 

indicado, mediante prévio acordo; 

d. Pró-Reitorias: pró-reitor, quanto aos bens localizados no gabinete e em salas contíguas utilizadas 

por unidades subordinadas a Pró-Reitoria; e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio 

acordo; 

e. Secretarias: secretário, quanto aos bens localizados no gabinete e em salas contíguas utilizadas 

por unidades subordinadas a Secretaria; e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio acordo; 

f. Diretorias/Departamentos Administrativos: diretores, quanto aos bens localizados no gabinete e 

em salas contíguas utilizadas por unidades subordinadas a/ao Diretoria/Departamento; e/ou 

servidor por ele indicado, mediante prévio acordo. 

g. Coordenações de Colegiado Acadêmicos: coordenador, quanto aos bens localizados no gabinete 

e em salas contíguas utilizadas por unidades subordinadas a Coordenação; e/ou servidor por ele 

indicado, mediante prévio acordo; 

h. Coordenação de Laboratórios Acadêmicos/Pesquisas: coordenador e/ou servidor por ele 

indicado, mediante prévio acordo; 

i. Núcleos Acadêmicos/Administrativas: coordenador e/ou servidor por ele indicado, mediante 

prévio acordo; 

j. Coordenações Administrativas: coordenador e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio 

acordo; 

k. Setores/Seções Administrativas: chefe e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio acordo. 

 

Conforme as peculiaridades e a localização, a responsabilidade será atribuída, ainda, segundo 

descrito a seguir: 

a. Bens de uso comum em áreas de circulação interna dos edifícios que compõem a Universidade 

ou fora das dependências da reitoria, pró-reitorias, secretarias, diretorias/departamentos, 

coordenações, setores/seções e demais unidades, tais como bebedouros, etc.: agente responsável 
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titular da Coordenação Administrativa de cada Campus da Universidade e/ou servidor indicado 

por ele; 

b. Bens de uso comum em áreas internas como salas de apoio, laboratórios, gabinetes coletivos etc.: 

titular do SAMP e/ou servidor por ele indicado, mediante prévio acordo. 

c. Os bens móveis, aparelhos e equipamentos, classificados como permanentes e de uso exclusivo 

individual (Birôs, cadeiras, ar-condicionado, armários, computadores, tablets, Câmeras, 

microfones, equipamentos vinculados a um projeto de pesquisa etc.): o próprio servidor usuário; 

d. Bens permanentes, considerados reserva técnica ou em processo de desfazimento, até que seja 

formalizada a transferência de responsabilidade ou concluída à baixa patrimonial: titular do 

SAMP e/ou servidor por ele indicado; 

e. Materiais permanentes localizados nas áreas de acesso, nas portarias e recepções, nos postos de 

vigilância, nas guaritas e nas garagens dos veículos, além dos situados em ambientes que não 

estejam permanentemente ocupados ou especificados neste ato: agente responsável titular da 

Coordenação Administrativa de cada Campus da Universidade e/ou servidor por ele indicado; 

f. Bens ou equipamentos de informática distribuídos pelos diversos pavimentos dos prédios que 

integram a Universidade e utilizados para operacionalização da rede interna de computadores: 

secretário da STI e/ou servidor por ele indicado. 

 

As indicações previstas neste ato deverão ser comunicadas ao Setor de Administração de Materiais 

Permanentes - SAMP para atualização dos registros cadastrais e respectivos termos de 

responsabilidade. 

 

No caso de cessão das dependências da Universidade, com empréstimo de móveis ou equipamentos 

ou de concessão de uso à empresa pública, privada ou pessoa física mediante contrato, acordo, 

convênio, ajuste ou outros instrumentos congêneres será obrigatória a assinatura de termo de 

responsabilidade referente à guarda e ao uso dos bens móveis. 

 

Ocorrendo extravio ou danificação do material, proceder-se-á a reparação ou substituição do bem, 

na forma do contrato, e, no que couber, a aplicação deste manual. 

 

Sempre que houver mudança de responsável pela movimentação, guarda, uso e conservação do bem 

permanente, proceder-se-á a sua conferência, lavrando-se, concomitantemente, o termo de 



11 

responsabilidade do novo agente e, se for o caso, a certidão de conformidade de bens patrimoniais 

ao agente anterior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação ao SAMP. 

 

Caso ocorra divergência ou irregularidade na conferência dos bens, ao SAMP, após os 

levantamentos físicos preliminares, comunicará o fato à autoridade superior para adoção das 

providências cabíveis, sem prejuízo da lavratura do termo de responsabilidade do novo agente 

responsável, observando-se o prazo acima estabelecido. 

 

Nos casos de aposentadoria, cessão e de exoneração, assim como quaisquer outros afastamentos de 

servidor do cargo efetivo ou da função de confiança, deverão ser comunicados pela Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas – PROGEPE ao SAMP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data de 

concessão. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o prazo será de 02 (dois) dias após a 

exoneração, a fim de que seja providenciada a transferência da carga dos bens, a formalização da 

certidão de conformidade de bens patrimoniais, quando for o caso, e a lavratura do termo de 

responsabilidade do novo agente responsável. 

 

A certidão de conformidade de bens patrimoniais poderá ser fornecida pelo Setor de Administração 

de Materiais Permanentes - SAMP no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do 

requerimento do interessado ou da realização do inventário de transferência de carga, conforme o 

caso. 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Reitor 


