
Inventário

• O inventário patrimonial é um procedimento administrativo e contábil obrigatório,
previsto no artigo 96 (combinado com os artigos 85 e 95) da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e na Instrução Normativa nº 205/88 da Secretaria de Administração
Pública da Presidência da República e deve ser realizado ao menos uma vez ao ano
em todos os entes da Administração Pública Federal.

• O inventário tem por finalidade a verificação do controle físico e contábil sobre os
processos de incorporação, movimentação, utilização e desincorporação de todos osprocessos de incorporação, movimentação, utilização e desincorporação de todos os
bens móveis patrimoniais pertencentes a UFSM, a prestação de contas anual da
universidade, bem como o estabelecimento de um novo olhar para esse importante
seguimento da administração e conscientização de todos os servidores sobre a sua
responsabilidade sobre a prestação de contas de bens públicos aos quais estejam
sob a sua responsabilidade, como está previsto no Parágrafo único, artigo 70 da
Constituição Federal:

• "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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)”



Inventário UFSM

• Tipos:
- Inventário anual
- Inventário para troca de chefia (pode ser solicitado à DIPAT a qualquer tempo)

• Ferramentas:
- Aplicativo
- Portal Patrimônio- Portal Patrimônio

Na UFSM, o inventário de bens móveis ocorre de forma descentralizada, em
todas as unidades da instituição com o apoio das Comissões indicadas pelas
unidades. Até o inventário 2019, a conferência era realizada somente pelo
chefe da carga patrimonial e seu agente patrimonial. A partir do próximo
inventário (2022) a conferência poderá ser feita por qualquer servidor vinculado
a unidade, a fim de informar quais os bens permanentes estão sob a sua
utilização. Portanto, todos os servidores da Universidade serão chamados a
colaborar com o trabalho de inventário, na fase de levantamento físico.



Inventário UFSM

• Ressalta-se que: a responsabilidade pela realização do inventário,
confirmação final da conferência e envio à Comissão de Inventário
permanece sendo do Chefe da Carga Patrimonial.

• A mudança proposta visa tornar o Inventário Participativo e menos oneroso
aos chefes das cargas.aos chefes das cargas.

• Após a confirmação da localização de um bem, abrirá uma aba no Portal
para informar a localização exata dele, como: prédio e sala.

• O chefe da carga patrimonial, para fins de controle interno, terá acesso a
todas as informações prestadas pelos servidores de sua unidade;

• Previsão de abertura do Inventário 2022: 01/01/2023.



Conferência pelo Aplicativo 
INVENTÁRIO UFSM 

Disponível aos aparelhos smartphone com
Android e baixado pelo Play Store

Acesso com SIAPE e SENHA utilizada nos
portais da UFSM. Somente chefe da carga e
agente patrimonial poderá realizar a
conferência pelo aplicativo. Demais
servidores deverão utilizar o Portalservidores deverão utilizar o Portal
Patrimônio.

Durante a conferência pode ser acessado
offline. O celular deve estar conectado a
internet apenas para carregamento e envio
do inventário

Permite o deslocamento do conferente e que
as informações possam ser inseridas à
medida que for Localizando os BENS que
estão sob sua guarda e/ou uso.



Ao acessar o 
aplicativo, se a chefia 
possuir mais de uma 
carga patrimonial sob 

sua 
responsabilidade, de-
verá selecionar qual 

será conferida.

Após, confirmar o Após, confirmar o 
carregamento do 

inventário.

OBS: só é possível 
carregar a carga 

após a abertura do 
inventário pela 

Divisão de 
Patrimônio.



Conferência de bens com plaqueta 
legível

Digitar o número de 
registro

OU
Fazer a leitura do código de 

barras  



Bens com plaquetas não cadastrada 
ou que não pertencem a carga

Será incluído como bem 
fora de carga



Bens sem plaquetas e que não 
constam na carga 

Será incluído como bem 
fora de carga



DICA:

Utilize o 
“PESQUISAR BEM” 
para localizar itens 

com plaqueta 

Ferramenta: Pesquisar bem

com plaqueta 
ilegível ou sem 
plaqueta e que 

pertencem a carga. 

(descritivo, número 
de série, modelo ou 

marca)



Enviar Inventário

Lembre-se:

Ao final de cada Ao final de cada 
levantamento o 

USUÁRIO deverá 
“enviar o 

inventário” e 
aceitar o upload

através do 
Aplicativo.



Uploads mobile

Após enviar o inventário, sempre 
verificar a Lista de Uploads do Mobile

aguardando aceite.



Uploads mobile

ACEITAR A CONFERÊNCIA

REJEITAR A CONFERÊNCIA

VISUALIZAR A CONFERÊNCIA



Dicas finais para o uso do aplicativo

• Os itens não Localizados deverão ser informados no Portal
patrimônio.

• O usuário deverá ter cuidado ao encerrar este aplicativo para NÃO
PERDER o trabalho realizado sem ter enviado antes seu inventárioPERDER o trabalho realizado sem ter enviado antes seu inventário
(Sair e Enviar; Sair e Zerar; Cancelar).

• Os dados do upload serão atualizados até o dia seguinte.



Portal Patrimônio



Conferir as 
informações a 
respeito do:

Nome da 
Unidade

Inventário em andamento

Número do 
processo

A data de 
abertura e a 

data para 
fechamento 

Número de 
itens.



Filtros de procura

Para auxiliar na conferência o Portal conta com filtros de procura: 
número de registro, descritivo, situação (não conferido, não 
localizado, encontrado)



Conferência pelo Portal Patrimônio

VISUALIZAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL: poderá 
consultar informações do item e consultar 

documentos de origem e movimentação do bem.

BEM LOCALIZADO:  o  bem foi localizado em sua 
Unidade e está sob sua responsabilidade para 

guarda e/ou uso.

BEM NÃO LOCALIZADO



Bens Localizados

Ao clicar em “BEM LOCALIZADO” abrirá esta tela 
para informar a localização do bem como: prédio e 

sala.



Bens Localizados

A localização informada irá constar no cadastro do 
bem, assim como o nome de quem localizou, para 
fins de controle.



Bens não localizados
Quando um bem for marcado como não localizado o usuário será direcionado, automaticamente,
para uma nova tela com campos de informações obrigatórios, sobre localização/destino e
medidas tomadas pelo chefe.



Bens não localizados

Quando selecionado a situação “Transferência de Unidade”: 
deverá ser informado o número da transferência



Bens não localizados

Quando selecionado os demais casos (Furto; Sinistro;
Desaparecimento; Abandono; Bem não repassado pela Gestão Anterior
e/ou Outro Motivo) será obrigatório o preenchimento do “Campo
Observação”, e o usuário poderá anexar documentos relevantes para a
apuração da localização do bem.



Bens fora de carga
BENS que estão em uso pela unidade mas NÃO fazem parte de sua
Carga Patrimonial, poderão ser informadas no botão: Bens fora de
carga.



Bens fora de carga

Informar:

Número do 
registro 

patrimonial patrimonial 
(se houver)

Características do 
bem;

Observação; 

Anexos (fotos, 
notas)



Tramitação do inventário

• A tramitação tanto dos itens conferidos pelo aplicativo quanto
dos itens conferidos direto pelo portal será feita de uma só
vez pelo Portal Patrimônio.

• A tramitação só é liberada no login da chefia e chefia• A tramitação só é liberada no login da chefia e chefia
substituta.

• A unidade deverá tramitar à Comissão de Inventário a qual
está vinculada (Ex: Reitoria, CCR, CCS, Campus FW...)



Tramitação



SITUAÇÕES ENCONTRADAS 
DURANTE A CONFERÊNCIA 

PATRIMONIAL E AÇÕES PATRIMONIAL E AÇÕES 
NECESSÁRIAS



Bens com registro patrimonial, mas que 
não constam na Carga da Unidade:

Consultar a qual carga patrimonial o bem está vinculado

Regularizar a situação por transferência patrimonial e/ou 
apenas informar ao atual responsável do item onde seu bem 

está localizado para entregá-lo.

Entrar em contato com o responsável pela carga e manifestar o 
interesse em continuar ou não com o item



Bens sem registro e que não constam na 
Carga da Unidade:

No inventário, esses itens serão incluídos como fora de carga.

Os itens serão incorporados por meio de levantamento patrimonial 
caso não existam comprovantes da sua forma de ingresso.

Solicitar tombamento dos itens à Dipat por meio de memorando e 
documentos que comprovem sua forma de ingresso na Instituição, 

como notas fiscais de compras, projetos ou marcenaria. 



Bens sem registro patrimonial, mas que 
constam na Carga da Unidade

Entre os não conferidos e não localizados, pesquisar por marca, modelo 
e número de série

Realizar a pesquisa do bem a partir do filtro “situação”: Não conferido/ 
Não localizado

Ao identificar o item, registrar o número de patrimônio por meio de 
adesivos ou anotações. 

Entre os itens restantes da listagem de não conferidos/não localizados 
verificar a descrição que melhor se enquadra às características do item

e número de série



Situação final dos itens

• Item pertence a unidade que realizou  a 
conferênciaEncontrados

• Item pertence a unidade porém não existe
mais ou não foi localizado durante a
conferência

Não localizados

• Item  está fisicamente na unidade mas 
pertence a outra 

• Item o qual se perdeu a plaqueta e não foi 
possível identificar entre os registros de 
“não localizados”

• Item nunca foi patrimoniado

Bens fora de carga

• Item cadastrado pertence a sua unidade, 
porém foi localizado em outra. 

Localizados em 
outras unidades



Sobre o último Inventário:
• O último inventário da UFSM foi aberto em 31/12/2019 e só foi encerrado

em 06/2021 devido a pandemia, que dificultou os trabalhos de conferência
justamente por exigir a presencialidade para a sua consecução;

• De 07/2021 a 07/2022 ocorreram os trabalhos de apuração do inventário
2019 por parte da equipe da Divisão de Patrimônio;

• De forma inédita na Instituição, os itens não localizados pelas unidades• De forma inédita na Instituição, os itens não localizados pelas unidades
receberam um tratamento especial da Divisão de Patrimônio. Após
aprovação da Pró-Reitoria de Administração, Procuradoria Jurídica e
Comissão de Avaliação e Baixa Patrimonial, iniciou-se a verificação da vida
útil de cada um destes bens, com base nas classificações de bens das
macrofunções SIAFI;

• Resultante deste trabalho foram baixados do Patrimônio da UFSM cerca de
11.408 bens que não possuíam vida útil vigente, conforme gráficos a
seguir;



Sobre o último Inventário:
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Sobre o último Inventário:
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CONTATOS

patrimonio@ufsm.br

RAMAIS: 8322/ 8374 RAMAIS: 8322/ 8374 

COM: GABRIELA, BEATRIZ, ZALOAR E NILMAR


