INSTITUTO FEDERAL
Parang

Campus Umuarama
Mlnlst6rio da Educatao

COMUNICADO INTERNO NO 001/2017

O DiretorGerd do Campus Umuarama, no uso

da sua compet6ncia que Ihe foi conferida peso
Art. 66 do RegimeRto Gerd do IFPR, aprovado
pda Resolugao n' 56, de 03 de dezembro de
2012,. do CONSUL.
Considerando

Lei n' 8.112/90 - Disp6e sobre o regime juridico dos servidores pOblicos avis da Uniio.
das autarquias e das fundaQ6es pOblicas federais.
Lei n' 8.429/92 - Disp6e sobre as sanQ6es aplicdveis aos agentes pOblicos nos casos

de enriquecimento
ilicitono exerciciode mandato,cargo, empregoou fungaona

administraQao pOblicadireta, indireta ou fundacional e da outras provid6ncias.
Lei no 8.666/93 - Regulamenta

o art. 37, inciso XXI, da ConstituiQao

Federal,

institut

normas para licitag6es e contratos da Administragao POblica e da outras provid6ncias
(alienagaode bens).

Decreto no 99.658/90 - Regulamenta, no imbito da Administragao Publica Federal, o
reaproveitamento, a movimentagao, a alienagao e outras formas de desfazimento de
material.

Instrugao Normativa n' 205/88 - objetiva racionalizar com minimizagao de custos o uso

de materialno imbitodo SISG atrav6sde t6cnicasmodernasque atualizam
e
ennquecem essa gestao com as desejaveis condig6es de operacionalidade. no

emprego do material nas diversas atividades.

InstruQao Normativa n ' 004/09 - Possibilita a utilizaQao de Termo Circunstanciado
Administrativo - TCA para apuragao de extravio ou dano que implique em prquizo de
pequeno valor.
LEI N' 8.069/90

provid6ncias.

Disp6e sobre o Estatuto da Crianga e do Adolescente e d6 outras

12 -

Institut o regulamento
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A necessidade de garantir o atendimentoadequado das atividades educacionais e
administrativa do Campusl
A necessidade de boas pr6ticas de gestao que harmonizem o interesse da
Administragao POblica com os direitos e deveres dos (as) servidores(as);
A necessidade de disciplinamento interno com vistas a orientagao quanto o bom uso
a guarda e conservagao dos bens patrimoniais.

RESOLVE

Patril
' Or entar aos (PRlservidores (as) quanto ao cumprimento dos Processos de Controle

11-- Estabelecer, na forma do Manual anexo, os procedimentos a serem adotados para o bom
uso,
a guarda e a conservaQao dos bens pertencentes ao patrim6niodo IFPR Campus
umuarama.
'

Umuarama, 26 de abril de 2017

ALAN RODnTGO PADILHA
DIRETOR GERAL

INSTITUTOFEDERALDO PARANG I Campus Umuarama
Rodovia PR 323. km 310 - Parque Industrial, Umuarama - PR ICEP 87.507-014 - BrasiljFone:(44)

3361-6200

INSTITUTO FEDERAL

Parang

CampusUmuarama

Minist&ioda Eduug8o

ANEXO

MANUAL DE PROCEssos DE CONTROLE PATRiMONiAL
I . Introdugao
O setor de Patrim6nio 6 responsavel pelo registro dos Materials Permanentes, sejam estes
adquiridos por memode processo de compra pOblicaou recebidos na forma de doagao.

1.1 Compra
Para os Materials Permanentes adquiridos por meio de procedimento licitat6rio,o seton de
compras enviard um e-mail institucionalao servidor solicitante da aquisigao para que este
realize a confer6ncia do material (verificando marca e especificag6es) e posteriormente o
ateste a Nota Fiscal (N.F). A confer6nciadeverd ser realizada no puzo m6ximode 5 (cinco)
dias Oteispara que nio comprometa o processo de pagamento do fornecedor.
Ap6s a confer6ncia e o ateste da nota fiscal o Setor de Patrim6nio procedera ao registro
do bem no SIPAC, ocasiio em que seri gerado um Termo de Responsabilidade. que dever6
ser assinado pelo responsavel, em como sera feita a impressao da etiqueta de tombamento.

1.2 Doagao
Para o recebimento de qualquer Material Permanente advindo de doaQao, o servidor
respond.avec pda intermediaQao,devera, obrigatoriamente, informar previamente a SeQao
Contgbil e de Patrim6nio do Campus Umuarama, a qual realizard os seguintes procedimentos
para o Processo de Incorporagao do Bem:
Instituiq:ao de uma comissao,

composta preferencialmente por

tr6s especialistas

(servidoresou nao), para avaliaQaodas condig6ese funcionalidadedo bem. Esta
comissio deverd emitir um parecer t6cnico identificando a utilidade/beneficios do bem

Termo de doagao, assinado peso doador, duas testemunhas e o IFPR ( esse Termo
deverg ser elaborado peta comissio de recebimento de doagao e analisado peta
Diregao Gerd, o qual podera sugerir altera96es)I

NotaFiscal (Se houver)
Termo de Responsabilidade
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2. Responsabilidade de Detentor da Carga Patrimonial
Supervisionar as atividades relacionadas ao bom uso, a guarda e conservagao dos bens
sobre sua responsabilidade, devendo comunicar a SeQao Cont6bil e de Patrim6nio
qualquer irregularidade ocorrida com o beml
Conferir e certificar o Material Permanente existente sob sua guarda e informar a Segao
Contgbil e de Patrim6nio qualquer movimentagao do bem, visto que quando o bem 6
Tombado no SIPAC, sua localizaQao exata 6 informada e registradal

Realizar confer6ncia peri6dica, parcial ou total, sempre que julgar conveniente e
oportuno, independente do periodo destinado oficialmente ao invent6rio anuall

Verificar a exist6ncia de bem inservivel ou irrecuperavel que merega justificadamente
ser baixado do Patrim6nio.

3. Responsabilidade dos Servidores
dodo servidor pOblico6 respons6vel pelos bens em sua guarda ou uso, bem como a
sua conservagaol
dodo servidor pOblico poder6 ser chamado a responsabilidade pelo desaparecimento
do bem que Ihe for confiado para guarda ou uso, bem como, pelo dano que dolosa ou
culposamente causar estando ou ndo o bem sob sua guardal
dodo servidor pOblicodeve contribuir continuamente para realizagao dos inventgrios

dodo servidor pOblicoao ser desvinculadodo cargo ou funQao deve passar a
responsabilidadedos bens em sua guarda para outrol

O servidor deve comunicarformalmentesempre que algum bem for retiradopara
manutenQaoou conserto fora das depend6ncias do IFPRI

Quando for identificadodesaparecimentoou dano do bem, o detentorda carga

patrimonialou quem o constatar deve comunicar ao setor respons6vel pelo patrim6nio
para abertura do TCA (Termo Circunstanciado Administrativo) ou Sindicancial
Os usu6rios dos bens ngo podem desmontar, retirarpegas ou alterar as caracteristicas
do beml
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Qualquer transfer6nciade bens deverd ser realizada por meio do Termo de

Transfer6ncia via sistemal

O servidor deve avisar quando bens considerados inserviveis devem ser recolhidos
peso setor respons6vel peso patrim6niol

Ler o manual de instrugao sempre que existente, antes da utilizagaode maquinas e
equipamentosl
Realizar treinamentopara o bom e regular uso das m6quinas e equipamentos
sempre que possivell

Dedicar cuidado aos bens Patrimoniais do Campus, bem como cigar,operar e desligar
os equipamentos conforme as recomendaQ6es e especificaQ6es do fabricantel

Adotar provid6nciasque preservem a seguranga e conservaQao dos bens existentes
evitando acondiciong-los em local desprotegidol
Manter os bens de pequeno porte em local seguro preferencialmente em armArios
fechados com chavez

Todos os servidores, funcionirios terceirizados,alunos e demais integrantesda
comunidade que, porventura. mantiverem contato com o patrim6nio da Uniao.
localizado nas depend6ncias do IFPR, deverio usufrui-lo de maneira consciente e
racionalizada, priorizando a conservagao e economicidade.

Estatuto da CrianQa e do Adolescente - ECA - Lei N' 8.069/90- sobre o Estudante que
causar dano ao Patrim6nioPOblico Escolar. Art. 116. Em se tratando de ato infracional

com reflexospatrimoniais,a autoridadepodera determinar,se for o caso, que o

adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma,
compense o prejuizo da vftima. Paragrafo Onico. Havendo manifesta impossibilidade,
a medida podera ser substituida por outra adequada.

Comunicar, o mais breve possivel, a Diregao Gerd ou a DireQaoAdministrativaa
ocorr6ncia de qualquer irregularidadeenvolvendo o patrlm6nio do Campus, em
especial, o desaparecimento e o mau funcionamento dos bens.
4. Termo de Acautelamento

Na eventual necessidade de retirada de determinado bem do Campus Umuarama.

exclusivamente para os desempenho de atividades externas e diretamente relacionadas com
as agnes acad6micas e administrativa,o bem ficard sob a responsabilidade do servidor que

retirou o bem. fazendo-se necessdrio a abertura de um Termo de Acautelamento. Esta
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funcionalidade 6 realizada pda Segao Contgbil e de Patrim6nio, com vista a possibilitara
transfer6ncia de responsabilidade de um bem ao servidor especffico, que guardara o bem com
cautela e precaugao. Este Termo possui um puzo determinadode at6 um ano, podendose
necess6rio ser renovado.

A movimentaQaode materiaiss6 podera ocorrer com a ci6ncia da Segao Contdbile de
Patrim6nio,uma vez que esta Segao tem a atribuigaode supervisionar e controlartodo o
Material Permanente existente no Campus. Logo, nenhum Bem podera ser movimentado sem
a respectiva cat'ga patrimonial, que se efetive com o termo de responsabilidade, assinado pelo
Responsavel da area.
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