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1. INTRODUÇÃO 
 

Dentre as várias atribuições administrativas das unidades e órgãos que 

compõem O IFS está a de efetuar a aquisição, a manutenção e o controle de seu ativo 

permanente.  

A Coordenação de Patrimônio, órgão administrativo subordinado à Pró -Reitoria 

de Administração, no que concerne ao bem móvel permanente, é responsável por 

cuidar do tombamento, localização, recolhimento, baixa, transferência e 

movimentação patrimonial, assim como da emissão dos competentes Termos de 

Responsabilidade que deverão conter os elementos necessários à sua perfeita 

caracterização; bem como normatizar e orientar a execução destas atividades nas 

diversas unidades gestoras componentes do Instituto.  

A função de controle patrimonial engloba as atividades de controle, utilização, 

guarda e conservação dos bens permanentes da Instituição, tanto os bens móveis 

quanto os imóveis. Esse controle prevê, no que tange aos bens móveis, a identificação 

por meio de números sequenciais de registro patrimonial, assim como a revisão dos 

registros contábeis relativos ao acervo patrimonial através da execução do inventário 

– que representa uma comparação dos registros com o levantamento físico em cada 

unidade. 

O Inventário Físico é a ferramenta de controle que permite identificar a correção 

das operações que vêm sendo realizadas nas Unidades através da verificação física 

do acervo patrimonial existente. A utilização desta ferramenta é legalmente exigida a 

todos os órgãos da administração pública.  

Conforme o art. 96 da Lei nº. 4.320/64, o levantamento geral dos bens móveis 

e imóveis terá por base o inventário analítico de cada Unidade Administrativa, com 

escrituração sintética no órgão de contabilidade. 

Esse documento objetiva oferecer às comissões de inventário, informações 

acerca dos procedimentos que deverão ser adotados para a sua realização, além de 

oferecer instrumentos que permitam a racionalização das atividades, de modo a 

melhorar e sistematizar a execução das tarefas no Inventário Geral de Bens Móveis 

do IFS, do ano de 2019.  
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2. INVENTÁRIO 
 

O inventário físico é um procedimento administrativo e contábil obrigatório, 

normatizado pela Instrução Normativa nº 205/88, e deve ser realizado, ao menos, uma 

vez por ano, e tem como finalidade a verificação do controle físico e contábil dos 

equipamentos e materiais permanentes, em uso no IFS, que irá permitir, dentre outros: 

 

a) O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com 

saldo físico real; 

b) A análise do desempenho das atividades do encarregado do controle através dos 

resultados obtidos no levantamento físico; 

c) O levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das 

suas necessidades de manutenção e reparos; e 

d) A constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade.  

 

Os tipos de inventário físico são:  

 

a) Anual – destinado a comprovar a quantidade e o valor do acervo patrimonial 

de cada unidade gestora existente em 31 de dezembro de cada exercício – 

constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas 

durante o exercício; 

b)  Inicial – realizado quando da criação de uma unidade gestora, para 

identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;  

c) De transferência de responsabilidade – realizado quando da mudança do 

dirigente 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.  
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Com o objetivo de comprovar a quantidade e qualidade dos bens patrimoniais 

do acervo de cada Unidade Gestora do IFS, será dado início ao Inventário Anual 

obrigatório que deve representar as informações relativas ao exercício. 

 

O OBJETIVO é que ao final dos trabalhos os gestores do IFS possam: 

 

a) Ter uma visão geral da real situação dos bens existentes na sua Unidade; 

b) Verificar a exatidão dos registros de controle patrimonial; 

c) Identificar os bens não inventariados e tomar as providências cabíveis;  

d) Identificar os bens ociosos e em disponibilidade redistribuindo-os a outras 

unidades gestoras através do programa “REUSE”; 

e) Confirmar as responsabilidades pela guarda; 

f) Identificar os bens inservíveis tomando as devidas providências para seu 

desfazimento;  

g) Identificar os bens particulares presentes nas unidades gestoras; 

h) Verificar a adequação entre os registros do sistema de controle patrimonial e os do 

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; 

i) Fornecer   tempestivamente, informações aos órgãos de controle, quando 

solicitadas; e 

j) Compor a tomada de contas consolidada do IFS quando do encerramento do 

exercício. 

 

2.1. Das Etapas Básicas do Inventário 
 

1) Emissão da Portaria de Inventário; 

2) Reunião Preparatória; 

3) Divulgação do Inventário; 

4) Levantamento Patrimonial; 

5) Elaboração do Relatório de Inventário; 

6) Aceitação do Relatório de Inventário; 
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7) Processamento do Levantamento Patrimonial; 

8) Aprovação do Inventário Patrimonial; 

9) Correções, Adequações e Retificações; 

10) Apresentação das Regularizações e Justificativas; 

11) Conciliação Contábil (através do Relatório mensal de Bens – RMB, apresentado pela 

COPAT/COALP, com base no inventário realizado); 

12) Ajustes e/ou Justificativas; 

13) Análise do Resultado da Conciliação Contábil; 

14) Consolidação das Informações. 

 

2.1.1 Detalhamento das Etapas Básicas do Inventário 
 

Etapa 1: Emissão da Portaria de Inventário – expedição de portaria pela Reitoria, 

designando a comissão inventariante para realização dos trabalhos de levantamento 

patrimonial para o ano em curso em todo o IFS, consoante modelos anexos. Após a 

emissão da portaria, a Diretoria executiva da PROAD, a Diretoria, Departamento ou 

Gerência de Administração (Campi) deverá abrir processo administrativo. 

 

Responsável pela expedição da portaria: Reitoria 

Responsável pela solicitação da portaria: Campus ou PROAD 

 

Etapa 2: Reunião Preparatória – A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

convocará Reunião Preparatória do Inventário Patrimonial, que contará com a 

participação obrigatória dos Dirigentes de Administração, Servidores das áreas de 

Patrimônio e Contabilidade, incluindo o Contador responsável de cada Unidade e, 

ainda, dos membros das comissões inventariantes designadas na etapa anterior, com 

o objetivo de orientação quanto aos procedimentos e peculiaridades do processo de 

inventário patrimonial, suas etapas e cronograma, responsabilidades de todos os 

envolvidos e demais esclarecimentos. 

 

 

Responsável: Pró-Reitoria de Administração (DEXEC) 
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Etapa 3: Divulgação do Inventário – Comunicação oficial e divulgação pela 

Autoridade Máxima da Unidade a ser inventariada (Direção-Geral do Campus e 

Reitor), para que todos os servidores tomem conhecimento da importância e do início 

da realização do inventário patrimonial, bem como da necessidade de adequação de 

suas rotinas, de forma a permitir livre acesso da comissão inventariante aos bens 

patrimoniais da unidade, ressaltando a obrigatoriedade de os servidores prestarem as 

devidas informações à comissão inventariante, permitindo um perfeito levantamento 

dos bens, além de enfatizar que no período de realização do inventário, é vedada a 

movimentação física dos bens, até o dia 31 de dezembro do ano em curso, exceto 

quando autorizada pela Autoridade Máxima da Unidade, mediante ciência à Comissão 

Inventariante, que deverá comunicar à área de Patrimônio, para eventual 

acompanhamento e providências necessárias. 

 

Responsável: Autoridade Máxima da Unidade    

          

Etapa 4: Levantamento Patrimonial – trata-se do inventário propriamente dito, ou 

seja, a verificação física da localização dos bens nos setores, bem como o estado de 

conservação e perfeita caracterização desses a ser realizada pela comissão 

inventariante a partir de uma listagem geral de bens fornecida pela área de patrimônio 

da unidade através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – 

SIPAC, com o lançamento dos bens localizados no sistema. 

 

Responsável: Comissão de Inventário Patrimonial da Unidade 

 

Etapa 5: Elaboração do Relatório de Inventário – elaboração do relatório de 

inventário patrimonial que deverá conter os procedimentos realizados, análise da 

situação geral dos bens patrimoniais e setores da unidade inventariada, 

inconsistências identificadas e dificuldades encontradas, recomendações que 

entende necessárias para correção de eventuais divergências, preenchimento do 

relatório sintético com as informações disponíveis até o momento e, ainda, a geração, 

via SIPAC, do relatório de inventário por grupo de material, que servirá de subsídio 

para a conciliação contábil. 
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Responsável: Comissão de Inventário Patrimonial da Unidade    

 

Etapa 6: Aceitação do Relatório de Inventário – aprovação preliminar do Relatório 

de Inventário Patrimonial pela Autoridade Máxima da Unidade inventariada (Direção-

Geral do Campus ou Reitor), conforme o caso, ou devolução à Comissão de Inventário 

Patrimonial para eventuais ajustes que entender necessário. 

 

Responsável: Autoridade Máxima da Unidade        

 

Etapa 7: Processamento do Levantamento Patrimonial – análise do relatório de 

inventário elaborado pela comissão inventariante e confrontação do levantamento dos 

bens patrimoniais com os termos de responsabilidade dos setores da unidade, 

procedendo com a notificação daqueles que apresentarem inconsistências (Anexo 03: 

Formulário de Comunicação de Inconsistências no Inventário Patrimonial deste 

Manual). 

 

Responsável: Área de Patrimônio da Unidade  

 

Etapa 8: Aprovação do Inventário Patrimonial – validação do inventário pela 

Autoridade Máxima da Unidade (Direção-Geral do Campus ou Reitor), conforme o 

caso, após a análise da apresentação das regularizações e justificativas ou devolução 

à área de patrimônio, para eventuais ajustes que entender necessários. 

 

Responsável: Autoridade Máxima da Unidade                                 

 

Etapa 9: Correções, Adequações e Retificações – realização pela área de 

patrimônio, dos ajustes necessários para regularização das inconsistências 

encontradas por meio da etiquetagem de bens sem identificação ou com etiqueta 

danificada, transferência e movimentação de bens entre setores ou unidades e outras 

providências necessárias, conforme análise do relatório de inventário na etapa 

anterior e respostas aos formulários de comunicação de inconsistências e, ainda, a 

atualização dos termos de responsabilidade dos setores regularizados. 
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Responsável: Área de Patrimônio da Unidade                  

 

Etapa 10: Apresentação das Regularizações e Justificativas – complementação 

do relatório de inventário patrimonial a ser realizada pela área de patrimônio, 

informando as providências tomadas para regularizações das inconsistências 

encontradas pela comissão inventariante,  bem como a apresentação dos motivos e 

justificativas para eventuais inconsistências não regularizadas, avaliação geral do 

inventário patrimonial, sugestão de recomendações para aperfeiçoamento da gestão 

dos bens patrimoniais e análise de outras situações merecedoras de destaque. 

 

Responsável: Área de Patrimônio da Unidade      

 

Etapa 11: Conciliação Contábil – Registro de ajuste contábil, no SIAFI, por grupo de 

material, conforme os dados contidos no RMB emitido pela COPAT/COALP com base 

no inventário.  

 

Responsável: Área de Contabilidade 

 

Etapa 12: Ajustes e/ou Justificativas – Ajustes e/ou justificativas atinentes a 

eventuais inconsistências apontadas e devolução à Área de Contabilidade. 

 

Responsável: Área de Patrimônio da Unidade 

 

Etapa 13: Análise do Resultado da Conciliação Contábil – análise final do processo 

de inventário e da conciliação contábil, adotando/recomendando providências 

necessárias, com vistas a sanar eventuais inconsistências. Após, encaminhamento à 

Comissão Central. 

 

Responsável: Autoridade Máxima da Unidade 

 

Etapa 14: Consolidação das Informações – consolidação das informações 

recebidas das Unidades, emissão de relatório e recomendação de ações à área de 
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Patrimônio, para regularização das inconsistências e para aperfeiçoamento do 

processo de inventário. 

 

Responsável: Comissão de Inventário 

 

2.2. Do Cronograma Geral do Inventário  

 

Os prazos serão definidos conforme o cronograma Geral de inventário 

aprovado em portaria. 

 

 

ETAPA ATIVIDADES DATA RESPONSÁVEL(EIS) 

1 Emissão da Portaria de 

Inventário 

 
Reitor(a) 

2 Início do lançamento da 

campanha para a realização do 

Inventário 

 
DCOM / Diretor de 

Campus(CCOM) 

3 Curso Prático  PROAD 

4 Início do período de 

levantamento Patrimonial 

 
Comissão de Inventário 

5 Apresentação do Levantamento 

patrimonial para a 

PROAD(Reitoria) e DADM/GADM 

(Campus) 

 

Comissão de Inventário 

6 Aprovação do levantamento 

Patrimonial  

 PROAD / DADM ou 

GADM de Campus 

7 Correções, Adequações e 

Retificações Apresentação das 

Regularizações Justificativas 

 

Área de Patrimônio 

8 Validação dos Ajustes e/ou 

Justificativas 

 PROAD / DADM ou 

GADM de Campus 

9 Conciliação contábil  Área de Contabilidade 

10 Homologação  Reitor(a) / Diretor de 

Campus 
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2.3. Das Situações Decorrentes do Inventário e das Recomendações 
 

As descrições a seguir devem ser consideradas para efeito de análise no 

relatório de inventário patrimonial elaborado pela Comissão de Inventário, de forma a 

produzir dados relevantes para auxiliar a gestão na tomada de decisão. 

 

2.3.1. Quanto aos bens: 

 

 Bens inventariados: são os bens encontrados fisicamente pela Comissão e estão 

tombados e cadastrados no sistema (SIPAC). Identificar o bem com etiqueta da 

cor “AZUL” 

 São bens não inventariados: 

 Bens sem identificação, com etiqueta ilegível e/ou danificada: Recomenda-se 

a comunicação à área de Patrimônio para análise e eventual substituição, ou 

tombamento conforme o caso. Identificar o bem com etiqueta da cor 

“AMARELA” 

 Bens no setor, mas fora da carga:  são bens encontrados fisicamente pela 

Comissão, porém, fora da carga do setor, podendo ser na mesma ou em outra 

unidade (Campus/Reitoria). Para regularização, tais bens deverão ser 

transferidos ou movimentados. Identificar o bem com etiqueta da cor “ VERDE” 

 Bens ociosos: quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 

aproveitado. A Comissão deve apontar em seu relatório os bens com indício de 

ociosidade. Após o inventário à área de Patrimônio incluirá o bem no banco de 

dados do programa “REUSE”.  

 Bens Inservíveis: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica 

de sua recuperação. A Comissão deve apontar em seu relatório os bens com 

indício de irrecuperabilidade para que a área de Patrimônio faça seu recolhimento 

e desfazimento para doação e/ou leilão.  
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2.3.2. Quanto aos setores: 

 

 Setores sem divergência patrimonial: setores em regularidade quanto à sua carga 

patrimonial, ou seja, após o levantamento patrimonial realizado pela Comissão de 

Inventário, na qual não foi necessária qualquer ação pela área patrimonial para 

sua regularização. Os bens físicos do setor conferem com os respectivos bens na 

listagem geral daquele setor. Deve-se atualizar o termo de responsabilidade do 

setor. Sugere-se que a área de Patrimônio proceda à imediata atualização do 

termo de responsabilidade do setor. 

 Setores com divergência patrimonial: setores que apresentaram inconsistências 

entre os bens localizados fisicamente pela Comissão de Inventário e os bens 

constantes da listagem geral do setor, fornecida pela área de patrimônio à 

comissão inventariante. Os setores devem ser notificados das inconsistências, 

solicitando regularização ou apresentação de justificativa. 

 Setores ajustados: setores onde foram identificadas divergências em relação à 

sua carga patrimonial e que foi necessária alguma ação para a regularização de 

sua carga patrimonial, tais como transferência ou movimentação de bens. Após 

os ajustes, a área de patrimônio deve proceder à atualização do termo de 

responsabilidade. 

 Setores justificados: setores que apresentaram divergências entre os bens 

localizados fisicamente pela Comissão de Inventário e os bens constantes da sua 

carga patrimonial, porém apresentaram justificativa acatada pela área de 

Patrimônio. Deve-se proceder à atualização do termo de responsabilidade, 

conforme o caso. 

 Setores pendentes: setores que, após as regularizações efetuadas pela área de 

Patrimônio, permanecem com divergências em relação à sua carga patrimonial 

ou por motivo de não atendimento às inconsistências apontadas pela Comissão 

Inventariante ou atendimento parcial ou insuficiente para regularização da carga 

patrimonial. 

 Setores com Termos de Responsabilidade atualizados: setores onde os termos 

de responsabilidade estão atualizados e devidamente assinados, após o 
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levantamento patrimonial realizado pela Comissão de Inventário e regularizações 

efetuadas pela área de Patrimônio. 

 Setores com Termos de Responsabilidade pendentes: setores em que os termos 

de responsabilidade ainda não foram atualizados e assinados, após o 

levantamento patrimonial pela Comissão de Inventário e regularizações efetuadas 

pela área de Patrimônio. 

 

2.3.3. Quanto à conciliação contábil: 

 

 Unidade conciliada: Campus ou Reitoria que, ao final do processo de inventário 

patrimonial, não apresentou divergências entre os saldos patrimoniais e contábil. 

 

 Unidade não conciliada: Campus ou Reitoria que, ao final do processo de 

inventário patrimonial, apresentou divergências entre os saldos patrimoniais e o 

saldo contábil. 

 

2.4. Do Relatório Final: 

 

 A partir do inventário, deverá ser emitido relatório consolidado e conclusivo, 

contendo: 

  Data base de realização do inventário; 

 Relatórios que serviram de base para realização do inventário; 

 Metodologia utilizada; 

 Relação de bens inventariados, agrupados segundo as categorias patrimoniais 

constantes do Plano de Contas, detalhada em nível de elemento e item de 

despesa conforme o classificador orçamentário; 

 Demonstrativo de: 

a) Saldo inventariado; 

b) Saldo constante do balancete de 30/11; 

c) Diferenças apuradas; 
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d) Localização dos bens inventariados; 

e) Quantidade inventariada; 

f) Valor; 

g) Estado de conservação dos bens; 

 Ocorrências detectadas na carga patrimonial, devidamente registradas e 

detalhadas tais como: 

 Bens cedidos e recebidos em “cessão de uso”; 

 Bens encaminhados para manutenção, quando couber; 

 Outras informações julgadas necessárias; 

 Divergências detectadas constando: 

 Bens que se encontravam na unidade e não constavam no relatório 

de carga patrimonial; 

 Bens encontrados na unidade sem a placa patrimonial; 

 Bens que constavam no relatório da carga patrimonial e não 

identificados pela comissão (bens não localizados); 

 Sugestão de procedimentos; 

 Conclusão. 

 

 

2.5. Material necessário ao inventário 

 

a) Relatório “Relação de Bens para Inventário do Exercício” emitido pelo Setor 

de Patrimônio;  

b) Formulário “Bens existentes” – modelo em anexo;  

c) Formulário “Bens de particulares” – modelo em anexo;  

d) Relatório de Inventário do Exercício – modelo em anexo.  
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2.6. Pastas do inventário 

 

Ao final do inventário, deverão ser formadas duas pastas que deverão estar 

arquivadas junto ao Setor de Patrimônio da UG e deverão ser mantidas em arquivo 

por, pelo menos, cinco anos.  

1) A primeira pasta deverá conter toda a Relação de Bens para o Inventário 

do Exercício. 

1.1)  Essa relação é impressa pelo Setor de Patrimônio antes do 

inventário. É através dela que é realizada a verificação dos bens. 

Todas as páginas deverão estar com o carimbo preenchido e as 

alterações necessárias registradas. E deverá ser arquivada na ordem 

das páginas.  

 

2) A segunda pasta constará do seguinte:  

 

a) Portaria de designação da Comissão Inventariante.  
 

b) Relatório Final do Inventário, elaborado e assinado pela Comissão 
Inventariante.  

 

c) Relatórios Financeiros carimbados e assinados pelo Gestor da Unidade 
e pelo Setor de Patrimônio.  

 

d) Relação de bens por tipo de tombamentos e classificação SIAFI no 
exercício;  

 

e) Relação de valores baixados por grupo SIAFI no exercício decorrentes 
do inventário; 

 

f) Relação de bens não inventariados (não localizados);  
 

g) Relação de bens por estado de conservação em ordem;  
 

h) Relação de bens por localização e número patrimonial.  
 

3. DAS ATRIBUIÇÕES 
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3.1. Compete a cada Comissão Inventariante: 

 

a) Receber o Relatório de Bens para Inventário do Exercício Atual da COPAT; 

(Anexo 06: Relatório de Bens – SIPAC) 

b) Criar cronograma de visita aos setores e fazer o agendamento prévio junto aos 

mesmos para realização de conferência “in loco” dos bens. 

c) Realizar "in loco" a conferência dos bens patrimoniais das unidades, conforme 

orientação da Comissão Central de Inventário; 

d) Requisitar quaisquer recursos necessários para a realização do levantamento; 

e) Solicitar ao responsável pela unidade inventariada, livre acesso a qualquer 

espaço físico para efetuar a conferência dos bens; 

f) Solicitar ao responsável pela unidade inventariada, quando necessário, auxílio, 

informações e documentos para identificação e quantificação dos bens; 

g) Verificar a integridade e a fixação do registro patrimonial de cada bem e em 

caso de avaria e descolamento/ausência da plaqueta, registrar tal fato no 

relatório; 

h) Identificar na Planilha de Bens o estado de conservação dos bens levantados, 

descrevendo suas características e informando os suscetíveis de desfazimento 

para ciência da Seção de Patrimônio; 

i) Ao término, assinar as Planilhas de Levantamento Físico de Bens Móveis, 

juntamente com o responsável pela carga da unidade; 

j) Elaborar o Relatório Final de Inventário do Exercício, conforme Anexo III, 

apresentando os procedimentos tomados para a execução, eventos ocorridos, 

bem como as dificuldades observadas durante a realização do trabalho, além 

de proposta de ações (recomendações) que poderão ser tomadas pela 

instituição para solução dos problemas relacionados. 

k) Encaminhar relatório final ao ordenador de despesas, tanto o processo físico, 

como em meio digital. 
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3.2. Da Área de Patrimônio 

 

 

Na atividade de Inventário, a Área de Patrimônio tem a função de apoio e de 

atualização das informações verificadas pela Comissão Inventariante. 

Dentre as suas atribuições destaca-se: 

a) Emitir o Relatório de Bens para Inventário do Exercício Atual, caso as unidades 

tenham problemas na sua emissão através do Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC: 

b) Notificar os setores que apresentarem inconsistências por meio do Formulário 

de    Comunicação de Inconsistência (s) no Inventário Patrimonial (Anexo 03); 

c) Executar o tombamento de bens não tombados; 

d) Executar a transferência dos bens com localização indevida; 

e) Atualizar as informações cadastrais dos bens, quanto a sua inservibilidade, 

localização e emplaquetamento; 

f) Analisar as divergências constantes nas Planilhas de Levantamento Físico de 

Bens Móveis, caso haja, e regularizar as informações, realizando, se 

necessário, transferências, baixas, incorporações, modificações de números 

de tombamento, dentre outros, junto ao SIPAC; 

g) Encaminhar o RMB (relatório mensal de bens) após os ajustes diagnosticados 

ao Departamento Financeiro – DCF.  

h) Emitir os termos de responsabilidade atualizados; 

i) Arquivar via assinada do Termo de Responsabilidade. 

 

3.3. Da Área de Administração 

 

a) Sugerir melhorias para regularização das inconsistências e para o 

aperfeiçoamento do processo de inventário patrimonial; e 

b) Encaminhar o processo à PROAD para conhecimento dos ajustes realizados 

no SIAFI e arquivamento pela área de Patrimônio. 

 

3.4. Da Diretoria Executiva (PROAD) /Gerência/Diretoria (Campi) 

 

a) Prestar esclarecimentos às áreas de Patrimônio quanto à realização do 
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inventário; 

b) Solicitar instituição de Comissão de Inventário de Bens Móveis Patrimoniais; 

c) Abrir Processo Administrativo de Inventário de Bens Móveis Patrimoniais; e 

d) Sugerir melhorias para regularização das inconsistências e para o 

aperfeiçoamento do processo de inventário patrimonial. 

 

 

4. DAS SANÇÕES 

 

Conforme Parágrafo Único, do art. 70, da Constituição Federal de 1988, 

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 obrigação de natureza 

pecuniária. 

No art. 116 e 117, da Lei 8.112/90, que trata do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis Federais, constam, entre outros, o dever de os servidores 

em exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais 

e regulamentares e ainda zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público. No inciso X, do art. 132, consta ainda a previsão de demissão para 

os casos de lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 

 

4.1. Dos Servidores em Geral 

 

Conforme o item 10, da Instrução Normativa nº 205/88, todo servidor público 

poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for 

confiado, para guarda ou uso, assim como pelo dano que, dolosa ou culposamente, 

causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda. 

Observa-se que é competência da área de Patrimônio o registro dos fatos 

relativos aos bens patrimoniais da instituição, porém, se ressalta que é de 

responsabilidade de todos os servidores a comunicação desses fatos à referida área 

da instituição, para que se tomem as providências cabíveis. 
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4.2. Das Comissões de Inventário 

 

As Comissões de Inventário e seus integrantes poderão ser chamadas, por 

meio de processo administrativo, a responder pela omissão ou inexecução total de 

suas atribuições. 

 

4.3. Dos Setores 

 

Independente de eventual responsabilização por meio de processo 

administrativo, os setores que não se manifestarem dentro do prazo regulamentado 

quanto ao Formulário de Comunicação de Inconsistência(s) no Inventário Patrimonial 

ou dificultarem o trabalho da Comissão de Inventário ficarão temporariamente 

impedidos de efetuar movimentação de bens móveis permanentes assim como os 

setores que permanecerem com pendências patrimoniais somente poderão 

movimentar bens com autorização do ordenador de despesas. 

 

 

5. DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INVENTÁRIO 

 

Após emissão da portaria que institui a Comissão de Inventário, a Diretoria ou 

Gerência de Administração (Campi) ou Diretoria Executiva (Reitoria) abrirá processo 

administrativo, por meio do setor de protocolo ou equivalente, constando: 

a) Portaria que institui a Comissão de Inventário Anual de Patrimônio; e 

b) Manual de inventário vigente. 

 

 O processo deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Inventário 

da unidade para conhecimento e início dos procedimentos do inventário, o qual, ao 

fim do processo, deverá juntar: 

 

a) Levantamento dos bens patrimoniais e os documentos utilizados para tal; 

b) Relatório final contendo análise da situação geral do patrimônio da unidade 

inventariada, incluindo informações sobre a situação dos bens e dos setores. 
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c) Relatório sintético de inventário patrimonial, conforme Anexo 05, deste Manual; 

e 

d) Planilhas de levantamento físico de bens móveis, assinados pelo inventariante 

e pelo detentor da carga. 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todo procedimento administrativo, referente ao inventário de cada unidade, 

será realizado de acordo com a Lei nº 9.784/1999. 

Os casos omissos serão dirimidos pela reitoria, podendo solicitar 

pronunciamento prévio da PROAD. 
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Anexo 01: Modelo de Minuta de Portaria para instituir a Comissão de inventário da 

Reitoria 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE 

REITORIA 

 

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXX DE 20___ 

A SENHORA REITORA Ruth ___________________________________, no uso 

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

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

______, publicada no DOU em______, e tendo em vista o disposto na Instrução 

Normativa SEDAP nº 205, de 08 de abril de1988; no Decreto nº 99.658, de 30 de 

outubro de 1990; na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e no Manual do 

Inventário Anual do Patrimônio 2019; 

 

RESOLVE: 

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

primeiro, compor a Comissão de Inventário Anual dos Bens Patrimoniais Móveis 

da Reitoria: 

Art. 2º Os servidores lotados na área de Patrimônio e Contabilidade da Reitoria 

auxiliarão à Comissão, quando necessário. 

Art. 3º Compete à Comissão: 

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

Reitoria, conferindo fisicamente, in loco e por Setor, todos os bens permanentes, 

identificando sua localização, servidor responsável, estado de conservação (bom, 

ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável, conforme parágrafo único, art. 

3º, Decreto nº 99.658/1990) e perfeita caracterização (cor, marca, número de série, 

valor estimado, além de outras características eventualmente indicadas pela área de 

Patrimônio, da Reitoria), observando discrepâncias quanto à/a: 

a) ausência de identificação; 

b) ausência de registro; 
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c) bem obsoleto; 

d) bem deteriorado ou danificado; 

e) bem com pouco ou nenhum uso; 

f) outros casos. 

II – Elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos 

realizados; 

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

necessários ao levantamento e vistoria dos bens patrimoniais móveis da Reitoria. 

Art. 4º A Senhora Reitora comunicará à Reitoria a realização do inventário, com, pelo 

menos, 05 (cinco) dias de antecedência do seu início, para que todos tenham 

conhecimento e adequem suas rotinas, a fim de facilitar os trâmites. 

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

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

realização do inventário. 

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

_________ de 20___, via processo administrativo, à Reitoria, o Relatório Final do 

Inventário Anual 2018 dos Bens Patrimoniais Móveis. 

Art. 6º A Reitora analisará do Relatório Final do Inventário Anual 20___ dos Bens 

Patrimoniais Móveis. 

§ 1º Não aprovado o Relatório, a Reitora devolverá à Comissão, para adequações, 

retornando, posteriormente, para aprovação ou novas adequações. 

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

Reitora o encaminhará à área de Patrimônio, a fim de que este as apure e adote as 

medidas necessárias, conforme art. 8º, retornando, após, à Reitoria, prosseguindo a 

tramitação conforme o parágrafo seguinte. 

§ 3º Aprovado o Relatório, a Reitora encaminhará Memorando Eletrônico às áreas de 

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

trâmites a seguir informados. 

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

verificadas, caberá à área de Patrimônio, apurá-las, observados os Setores 

responsáveis onde estas foram identificadas. 
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§ 1º Os Setores devem ser notificados por meio de Memorando Eletrônico da área de 

Patrimônio, constando a divergência, o responsável por respondê-la e o prazo para 

manifestação. 

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

Patrimônio da Reitoria, este deverá saná-la de igual maneira. 

§ 3º De posse das manifestações apresentadas pelos Setores, a área de Patrimônio 

da Reitoria deverá adotar as medidas que lhe competem, analisando e registrando 

cada caso em documento que deverá ser anexado ao Relatório. 

§ 4º Concluídas as providências descritas nos parágrafos anteriores, a área de 

Patrimônio da Reitoria deverá enviar o Relatório e seus anexos à Reitora, para que se 

proceda à nova análise. 

Art. 8º Caberá à área de Patrimônio o arquivamento do Relatório Final do Inventário 

Anual 2018 dos Bens Patrimoniais Móveis, o qual servirá de referência para os futuros 

inventários. 

Art. 9º Caberá à área de Contabilidade da Reitoria, realizar a conciliação contábil, 

conforme normas definidas pelos órgãos competentes e rotinas adotadas pela Área 

responsável. 

Art. 10 No período de realização do inventário, é vedada a movimentação física dos 

bens, até o dia 31 de dezembro de 20___, salvo quando autorizada pela Autoridade 

Máxima da Unidade, mediante ciência à Comissão Inventariante, que deverá 

comunicar à área de Patrimônio, para eventual acompanhamento e providências 

necessárias. 

Art. 11 Independente de eventual responsabilização por meio de processo 

administrativo, os setores que não se manifestarem, dentro do prazo regulamentado, 

quanto ao Formulário de Comunicação de Inconsistência(s), no Inventário Patrimonial, 

ou dificultarem o trabalho da Comissão de Inventário, assim como os setores que 

permanecerem com pendências patrimoniais, ficarão temporariamente impedidos de 

efetuar movimentação de bens móveis, salvo mediante autorização da Autoridade 

Máxima da Unidade. 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário. 

___________________________________ 

Reitora 
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Anexo 02: Modelo de Minuta de Portaria para instituir a Comissão de Inventário dos 

Campi 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE | Campus__________ 

 

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXX DE 20___ 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS _________________________________, 

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

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

______, publicada no DOU em ______, e tendo em vista o disposto na Instrução 

Normativa SEDAP nº 205, de 08 de abril de 1988, no Decreto nº 99.658, de 30 de 

outubro de 1990, e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e no Manual do 

Inventário Anual do Patrimônio 2019; 

 

RESOLVE:  

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

primeiro, compor a Comissão de Inventário Anual 20___ dos Bens Patrimoniais 

Móveis, Campus __________________________________:  

SERVIDOR MATRÍCULA SIAPE 

 

Art. 2º Os servidores lotados na área de Patrimônio e de Contabilidade deste Campus 

auxiliarão à Comissão, quando necessário.  

Art. 3º Compete à Comissão: I – Realizar o levantamento quantitativo e qualitativo dos 

bens patrimoniais móveis do Campus, conferindo fisicamente, in loco e por Setor, 

todos os bens permanentes, identificando sua localização, servidor responsável, 

estado de conservação (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável, 

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

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

eventualmente indicadas pela área de Patrimônio), observando discrepâncias quanto 

à/a: 

a) ausência de identificação;  

b) ausência de registro;  
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c) bem obsoleto;  

d) bem deteriorado ou danificado;  

e) bem com pouco ou nenhum uso;  

f) outros casos. 

II – Elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos 

realizados;  

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

necessários ao levantamento e vistoria dos bens patrimoniais móveis do Campus. 

Art. 4º A Direção-Geral comunicará ao Campus a realização do inventário, com, pelo 

menos, 05 (cinco) dias de antecedência do seu início, para que todos tenham 

conhecimento e adequem suas rotinas, a fim de facilitar os trâmites.  

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

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

realização do inventário. 

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

_________ de 20___, via processo administrativo, à Direção-Geral, o Relatório Final 

do Inventário Anual 20___ dos Bens Patrimoniais Móveis.  

Art. 6º A Direção-Geral analisará o Relatório Final do Inventário Anual 20___ dos Bens 

Patrimoniais Móveis.  

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

adequações, retornando, posteriormente, para aprovação ou novas adequações.  

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

esta Direção Geral o encaminhará à área de Patrimônio deste Campus, a fim de que 

este as apure e adote as medidas necessárias, conforme art. 8º, retornando, após, à 

Direção-Geral, prosseguindo a tramitação conforme o parágrafo seguinte.  

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

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

demais trâmites a seguir informados. 

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

verificadas, caberá à área de Patrimônio deste Campus apurá-las, observados os 

Setores responsáveis onde estas foram identificadas.  
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§ 1º Os Setores devem ser notificados por meio de Memorando Eletrônico da área de 

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

o prazo para manifestação.  

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

Patrimônio deste Campus, este deverá saná-la de igual maneira.  

§ 3º De posse das manifestações apresentadas pelos Setores, a área de Patrimônio 

deste Campus deverá adotar as medidas que lhe competem, analisando e registrando 

cada caso em documento que deverá ser anexado ao Relatório.  

§ 4º Concluídas as providências descritas nos parágrafos anteriores, a área de 

Patrimônio deste Campus deverá enviar o Relatório e seus anexos ao Diretor, para 

que se proceda à nova análise.  

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

Final do Inventário Anual 20___ dos Bens Patrimoniais Móveis, o qual servirá de 

referência para os futuros inventários.  

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

contábil, conforme normas definidas pelos órgãos competentes e rotinas adotadas 

pela Área responsável.  

Art. 10º No período de realização do inventário, é vedada a movimentação física dos 

bens, até o dia 31 de dezembro de 20___, salvo quando autorizada pela Autoridade 

Máxima da Unidade, mediante ciência à Comissão Inventariante, que deverá 

comunicar à área de Patrimônio, para eventual acompanhamento e providências 

necessárias.  

Art. 11º Independente de eventual responsabilização por meio de processo 

administrativo, os setores que não se manifestarem, dentro do prazo regulamentado, 

quanto ao Formulário de Comunicação de Inconsistência (s), no Inventário 

Patrimonial, ou dificultarem o trabalho da Comissão de Inventário, assim como os 

setores que permanecerem com pendências patrimoniais, ficarão temporariamente 

impedidos de efetuar movimentação de bens móveis, salvo mediante autorização da 

Autoridade Máxima da Unidade.  

Art. 12º Esta Portaria entra em vigor nesta data.  

Art. 13º Revogam-se as disposições em contrário. 

___________________________________  

Diretor(a)-Geral do Campus
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Anexo 03: Formulário de Comunicação de Inconsistências no Inventário Patrimonial 
FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA (S) NO INVENTÁRIO PATRIMONIAL  

Senhor (a) Servidor (a),  

A Coordenação de Patrimônio, vem, por meio deste notificá-lo (a) sobre a (s) inconsistência (s) abaixo apresentada (s), identificada (s) na relação de carga 

patrimonial sob vossa responsabilidade, conforme apontado no Relatório Final do Inventário _____, elaborado pela Comissão de Inventário Patrimonial 

__________________, designada pela Portaria nº_________________.  

A não regularização e ausência/insuficiência de justificativa serão informadas ao Dirigente Máximo desta Unidade, para providências cabíveis. A resposta a 

essa comunicação deverá ser encaminhada à Coordenação de Patrimônio via Memorando Eletrônico. Conforme previsto no Manual de Procedimentos da Área de 

Patrimônio, aprovado pela Portaria nº _________________, o(a) Sr.(a) dispõe de 05 (cinco) dias úteis para regularização ou justificativa da situação. 

1. DADOS DO SETOR NOTIFICADO 

1.1. Setor:                                                                                                                  1.2. Nº da Sala: 

1.2. Responsável:                                                        1.3. Mat. Siape:                             1.5. Telefone: 

1.6. E-mail: 

2. RELAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA(S) NOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS: 

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

Ausência 

(Bem na carga 

do setor, mas 

não localizado) 

Não consta 

(Bem no localizado, 

mas não consta na 

carga do setor) 

Observação 

Nº Patrimônio Descrição 

     

     

3. Vistos 

3.1. Patrimônio 3.2. Responsável pelo Setor 
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Data:      /       /  

___________________________ 

Assinatura e Carimbo 

Data:      /       / 

_______________________________ 

Assinatura e Carimbo 
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Anexo 04: Fluxo– INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS 
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Anexo 05: Relatório Sintético de Inventário Patrimonial 
 

 

Reitoria/Campus  Ano  

Total de Setores 

da Unidade 

 

Total de Bens 

da Unidade 

 

 

 

 

 

 Atividades Quantitativo 

1 Nº de bens não inventariados  

2 
Nº de bens com divergência de localidade na mesma 

unidade 
 

3 
Nº de bens com divergência de localidade de outra 

unidade 
 

4 Nº de bens não cadastrados no SIPAC  

5 Nº de bens com etiqueta ilegível e/ou danificada  

6 Nº de bens em estado de conservação ocioso  

7 Nº de bens em estado de conservação irrecuperável  

8 Nº de setores em conformidade patrimonial  

9 Nº de setores ajustados  

10 Nº de setores pendentes de regularização  

11 Nº de setores com Termos de Responsabilidade 

atualizados 

 

12 Nº de salas/setores com Termos de 

Responsabilidade pendentes 

 

13 Saldo contábil (SIAFI)  

14 Saldo patrimonial (SIPAC)  

15 Conciliação contábil (diferença SIAFI – SIPAC)  
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

 

1.0. Dados do Setor Notificado 

 

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

 

Deverão ser descritas todas as inconsistências encontradas no setor visitado. 

Devem ser preenchias todas as informações de cada bem. 

 

 Nº de Patrimônio: Informar o número correspondente ao bem envolvido na 

inconsistência, preferencialmente o tombamento novo (identificado pela 

etiqueta/plaqueta própria do IFS). 

 Descrição do Bem: descrever sucintamente as características do bem, 

especialmente quando o número de patrimônio não estiver disponível. 

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

  Ausência: Quando o bem se encontra na relação de carga do setor, mas 

não foi encontrado fisicamente para verificação. Nesse caso, o responsável 

deverá informar onde o bem se encontra, apresentando documento do setor de 

Patrimônio que autorizou a movimentação ou justificar a ação não formalizada. 

 Não consta: Identifica o bem que se encontra fisicamente na sala 

(ambiente de trabalho), mas não está na carga de responsabilidade de setor. 

Nesse caso, o responsável pelo setor deverá identificar a origem do bem, 

apresentando documento do setor de Patrimônio que autorizou a 

movimentação ou justificar a ação não formalizada. 

 

3.0. Vistos 
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Assinatura dos envolvidos na comunicação. 

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

Patrimônio. 

2. Representante do setor: Assinatura e carimbo de qualquer servidor que esteja 

vinculado ao setor. 

Esta assinatura confirmará que o servidor recebeu a comunicação da 

inconsistência. Assume, portanto, apenas a responsabilidade de entregar a 

comunicação ao responsável pelo setor (coordenador, chefe, diretor etc), o qual 

analisará e responderá à comunicação. 
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Anexo 06: Relatório de Bens – SIPAC 
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