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1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1 Macroprocesso Gestão Patrimonial

2 Processo Transferência interna de bens – Sem movimentação

3 Entrada(s) Mudança de gestão da unidade.

4 Saída(s) Mudança de responsável pelos bens de determinada unidade

5 Sistemas SIPAC

2. OBJETIVO DO SUBPROCESSO

Descrever as atividades executadas para transferência de 

responsabilidade, sem que haja a movimentação física do bem, ou seja, sem que ocorra 

a alteração da localização física do mesmo. Essa situação dar-se-á por substituição do 

gestor dos ativos devido a motivos diversos, como por exemplo quando ocorre mudança 

do gestor responsável pela guarda dos bens de uma determinada unidade.

Segundo a IN 205/88, no item 10.7, todo servidor, ao ser desvinculado do 

cargo, função ou emprego, deverá passar a responsabilidade do material sob sua guarda 

a outrem, salvo em casos de força maior, quando:

a) impossibilitado de fazer pessoalmente, a passagem de responsabilidade do 

material, poderá o servidor delegar via procuração a terceiros essa incumbência; ou

b) não tendo esse procedido na forma da alínea anterior, poderá ser designado 

servidor do órgão, ou instituída comissão especial pelo dirigente da unidade gestora, nos 

casos de cargas mais vultosas, para conferência e transferência do material.

Será responsabilidade do novo gestor da unidade tomar as providências 

preliminares para a transferência de responsabilidade dos bens daquele setor para o seu 

nome, realizando a conferência do inventário do setor. Diante do exposto, o mesmo 

estará ciente de que todos os bens patrimoniados para aquela unidade passarão a ser 

tombados sob sua responsabilidade a partir da data da sua nomeação como chefe do 

setor. 

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

a) Gestor anterior – gestor que estava nomeado por portaria para responder legal e 
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formalmente por uma unidade administrativa, mas que foi dispensado do cargo 
para ser substituído por outro;

b) Gestor atual – gestor nomeado por portaria que responderá legal e formalmente 
por uma unidade administrativa, incluindo a gestão dos bens desta;

c) SEPAT – Setor de Patrimônio;

d) SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos;

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

# ATIVIDADE ATOR REGRA DE NEGÓCIO

1
SOLICITAR inventário da 

unidade GESTORES

Solicitar ao Setor de 

Patrimônio o Inventário da Unidade 

demonstrando sua carga patrimonial.

Os gestores citados nesse 

processo são o atual (que está deixando 

a unidade) e o novo (que está 

assumindo a chefia da unidade). 

Qualquer um dos dois poderá solicitar o 

inventário para dar início ao processo de 

transferência de bens.

2
EMITIR relatório de 

inventário da unidade SEPAT
O relatório é emitido via 

SIPAC.

3
ENCAMINHAR para 

análise SEPAT
Apresentar o relatório aos 

gestores para análise.

4 ANALISAR inventário GESTORES Conferência pelos gestores, 

atual e substituto do Inventário.

No caso de bens não 

localizados no setor, mas que constam 

no Inventário, qualquer um dos gestores 

que identificar o problema deverá 

encaminhar memorando ao SEPAT 

solicitando instrução de processo de 

apuração de responsabilidade. 

(Processo: Desfazimento de bem móvel 

por extravio ou dano a bem de pequeno 
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valor)

5
SOLICITAR emissão de 

termo de responsabilidade GESTORES

Informar que está tudo de 

acordo com o inventário e solicitar 

emissão de termo de responsabilidade.

6
EMITIR termo de 

responsabilidade SEPAT

O SEPAT emitirá o termo de 

responsabilidade em 02 (duas) vias e 

coletará a assinatura das partes.

7 ATUALIZAR o SIPAC SEPAT

O SEPAT realizará a 

atualização do SIPAC realizando a 

transferência da responsabilidade dos 

bens para o novo gestor da unidade.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

a) Termo de Responsabilidade – emitido pelo SIPAC.

6. CONTROLE DE VERSÕES

Data Autor Descrição

06/11/2018 Anakléa Mélo S C Costa
Moisés Mark Porcínio
Ádamo Araújo
Jorge Luiz de O. Cunha

Entrega do Mapeamento TO BE

7. RESPONSABILIDADES

Gerente do Processo E-mail Telefone do setor

Moisés Mark moisesmark@ufersa.edu.br 3317.1127

Dono do Processo E-mail Telefone do setor

Ádamo Araújo adamo@ufersa.edu.br 3317.1788


