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Portaria FPF: 002 /2021 
 
Institui o Regulamento de Gestão 
Patrimonial da FPF/UNIVALE e dá 
outras providências. 

 

O Presidente do Conselho Diretor da Fundação Percival Farquhar – FPF, no uso 
de suas atribuições estatutárias,  
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Instituir o REGULAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS DA 

FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR - FPF, na forma do ANEXO, parte integrante 

desta Portaria 

Parágrafo Único - O não cumprimento das normas estabelecidas no referido 

Regulamento implica progressivamente, nas seguintes sansões: 

I – Advertência verbal; 

II – Advertência escrita: 

III – Suspensão; 

IV – Demissão por justa causa. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Governador Valadares, 21 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Rômulo César Leite Coelho 

Presidente do Conselho Diretor da Fundação Percival Farquhar 

 

  



 

 

 
 

 

Campus I – Armando Vieira 
Rua Juiz de Paz José Lemos, 279 – Bairro Vila Bretas – CEP 35030-260 
Governador Valadares, Minas Gerais – Brasil 
Telefone: 55 + (33) 3279-5200 

Campus II – Antônio Rodrigues Coelho 
Rua Israel Pinheiro, 2000 – Bairro Universitário – CEP 35020-220 

Governador Valadares, Minas Gerais – Brasil 
Telefone: 55 + (33) 3279-5500 

 

Fundação Percival Farquhar (Mantenedora) - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE    
CNPJ: 20.611.810.0001/91 

 

REGULAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS DA FUNDAÇÃO 

PERCIVAL FARQUHAR – FPF 

 

Este Regulamento tem como objetivo definir os critérios e estabelecer os 

procedimentos administrativos para controle patrimonial da FPF, imobilização de 

novos bens, transferências de bens entre setores, inventário, baixa e demais 

considerações. 

 

DO REGISTRO PATRIMONIAL 

Art. 1º - O Registro de Patrimônio (tombamento) consiste em atribuir um número de 

registro, através de plaqueta padronizada, afixada em lugar de fácil localização em 

cada bem patrimonial, observando-se uma sequência numérica. 

§1º - Serão tombados e codificados, exclusivamente pelo Setor de Controle 

Patrimonial, todos os bens móveis e imóveis recebidos e aceitos pela FPF, sendo 

vedado o seu uso, antes de tais providências. 

§2º - A afixação da plaqueta deverá ocorrer logo após o processo de cadastramento 

do bem devendo ser observados os seguintes aspectos:  

a. Fácil visualização para efeito de identificação, considerando movimentações 

que o bem possa sofrer ao longo de sua vida útil;  

b. Manter o bom alinhamento da plaqueta;  

c. Evitar áreas que possam curvar ou dobrar a plaqueta;  

d. Evitar fixar a plaqueta em partes que não ofereçam boa aderência;  

e. Evitar áreas que possam acarretar a deterioração da plaqueta;  

f. Afixar em local que não sofra manipulação por parte do usuário no 

desenvolvimento das suas atividades rotineiras;  

g. Não fixar a plaqueta apenas por uma das extremidades;  

h. Não afixar a plaqueta sobre alguma informação importante para identificação 

do bem e/ou do fabricante do bem.  

§3º – É de responsabilidade do Setor de Controle Patrimonial o controle e registro de 

patrimônio da FPF. 
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§4º - em caso de perda, dano, descolagem ou deterioração das plaquetas, o setor 

onde o bem estiver localizado deverá comunicar ao Setor de Controle Patrimonial, 

com vistas à sua reposição. 

 

Art. 2º - Quando o bem patrimonial não permitir a colocação da plaqueta de registro, 

esta será substituída por uma numeração cronológica, precedida da sigla BR (Bem 

Relacionado). 

 

Art. 3º - O registro dos bens móveis deve ser lançado na Ficha de Controle de Bem 

Patrimonial, contendo todas as informações necessárias à sua caracterização, bem 

como a dos funcionários responsáveis pela sua guarda e administração, tais como: 

I - características do bem móvel - descrição detalhada do bem (fabricante, 

marca, modelo, número de série, ano de fabricação, etc); 

II - número do registro patrimonial e localização; 

III - valor de aquisição (nota fiscal) ou custo de confecção; 

IV - termo de Cessão, Doação e Declaração exarada no processo de permuta; 

V - nome do responsável pela guarda do bem; e 

VI - outros dados responsáveis pela identificação do bem patrimonial. 

 

Art. 4º - O registro patrimonial de bens imóveis conterá, igualmente, todas as 

especificações necessárias à sua caracterização, bem como à dos funcionários 

responsáveis pela sua guarda e administração, tais como: 

I - características principais do imóvel (dimensões, localização, atividade a que 

se destina); 

II - título de propriedade ou documento que autorize a posse; 

III - custo de construção ou de aquisição; 

IV - registro patrimonial e registro em Cartório; e 

V- nome do responsável pela administração e guarda do imóvel. 
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DA ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS 

Art. 6º - A entrada de bens patrimoniais na FPF, far-se-á por: 

I - aquisição; 

II - transferência; 

III - doação; 

IV - empréstimo ou comodato; 

V- cessão; 

VI - aluguel; 

VII - confecção própria (móveis); e 

VIII - construção (imóveis). 

 

Art. 7º - Os bens patrimoniais que venham a ser incorporado ao patrimônio da FPF, 

serão registrados, tombados e/ou codificados antes de serem distribuídos para uso. 

 

Art. 8º - Os bens patrimoniais adquiridos por empréstimo, comodato, cessão ou 

aluguel, que tenham de ser devolvidos, receberão número de registro patrimonial, 

fazendo-se o seu controle através de placa de terceiros. 

 

Art. 9º - Os bens patrimoniais doados à FPF, serão recebidos, obrigatoriamente, 

através do Setor de Controle Patrimonial, comunicado pela Diretoria Executiva sobre 

a doação, e esta, dará conhecimento ao Conselho Diretor para apreciação. 

Parágrafo Único – Os bens doados à FPF somente serão incorporados quando 

identificadas pelo Setor de Controle Patrimonial as características exatas e seu valor, 

bem como aceito pelo Conselho Diretor da FPF. 

 

Art. 10 - Os bens que derem entrada por meio de convênio deverão obedecer às 

diretrizes deste Regulamento; 

 

Art. 11 - O empréstimo de bens de terceiros aos Setores, só será efetivado mediante 

a anuência prévia do Setor de Controle Patrimonial com anuência da Diretoria 

Executiva. 
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DA SAÍDA DE BENS PATRIMONIAIS 

Art. 12 – A saída de bens patrimoniais na FPF, far-se-á por: 

I – transferência; 

II – recolhimento; 

III – empréstimo ou comodato; 

IV – doação; 

V – venda.  

 

Art. 13 – Quando for necessário movimentar um bem patrimonial, o setor deverá 

comunicar previamente o Setor de Controle Patrimonial, por meio de Termo de 

Movimentação de Bem Patrimonial, para autorização e atualização de cadastro dos 

bens do setor envolvido. 

§ 1º A movimentação dos bens só poderá ocorrer com autorização do chefe do setor 

detentor da carga, salvo quando autorizado por escrito pela Diretoria Executiva.  

§ 2º Toda saída de bens a título de empréstimo para terceiros deverá ser comunicada, 

com antecedência, ao Setor de Controle Patrimonial que autorizará ou não o 

empréstimo. 

§ 3º Quando se tratar de saída de bens para realização de eventos da FPF, o detentor 

da carga deverá comunicar, com antecedência de 24 horas, ao Setor de Controle 

Patrimonial. 

§ 4º Quando se tratar de saída de bens para utilização fora dos ambientes da FPF, 

deverá ser acompanhado da carga o termo de empréstimo ou comodato e deverá 

comunicar com antecedência de 24 horas, ao Setor de Controle Patrimonial para 

despacho. 

 

Art. 14 – O bem patrimonial só poderá ter sua transferência efetivada, após a anuência 

do Setor de Controle Patrimonial. 

Parágrafo Único - O chefe de setor será responsável pelo material que sair sem 

autorização prévia do Setor de Controle Patrimonial. 
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Art. 15 – O recolhimento de bens patrimoniais deverá ser solicitado ao Setor de 

Controle Patrimonial para que este emita a Guia de Recolhimento de Bem Patrimonial, 

quando aprovada a baixa pelo Conselho Diretor/FPF. 

 

Art. 16 – Em nenhuma hipótese, poderá o bem patrimonial entrar e/ou sair do acervo 

patrimonial da FPF, sem a sua devida regularização. 

 

DO INVENTÁRIO 

Art. 17 – O Inventário dos Bens Móveis e Imóveis da FPF, far-se-á através de 

levantamento “IN LOCO” da existência real dos bens móveis e imóveis, catalogando 

os dados específicos que os identifiquem. 

 

Art. 18 – O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o Inventário 

de cada Setor, que será analisado e encerrado pelo Setor de Controle Patrimonial, 

para posterior entrega ao Conselho Diretor. 

 

Art. 19 – O Inventário dos bens patrimoniais pertencentes a FPF ou sob a sua guarda 

e administração, será efetuado, com supervisão do Setor de Controle Patrimonial, nas 

seguintes hipóteses: 

I – inicial, para conhecimento e controle dos bens existentes em cada setor. 

II - substituição de responsável pela guarda de bens móveis em uso e imóveis, 

quando houver troca de chefia no setor; 

III – eventual, quando o Conselho Diretor/FPF ou o Setor de Controle Patrimonial 

julgarem necessário para que se conheça a situação do acervo da Instituição ou 

para apuração de irregularidades. 

IV – encerramento do mandato do Conselho Diretor da FPF; 

V - encerramento operacional do Setor, quando do encerramento de suas 

atividades ou quando os bens patrimoniais saírem de sua responsabilidade. 
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Art. 20 – O Inventário realizado ao fim do encerramento do mandato do Conselho 

Diretor da FPF, deverá ser efetuado por Comissão Inventariante, designada pelo 

Presidente da FPF, assessorada pelos Setores e supervisionada pelo Setor de 

Controle Patrimonial. 

Parágrafo Único - A comissão Inventariante, promoverá “IN LOCO”, o levantamento 

do bem patrimonial, para confrontação com os registros existentes no Setor de 

Controle Patrimonial e assinará a Declaração de Encerramento do Inventário, que 

será elaborada pelo Setor de Controle Patrimonial. 

 

Art. 21 – É da competência do Setor de Controle Patrimonial, promover, fiscalizar, 

controlar e supervisionar o levantamento físico de todos os bens patrimoniais da FPF. 

Parágrafo Único – O Setor de Controle Patrimonial tem autorização para fiscalizar, a 

qualquer momento, a localização de bens patrimoniais e daqueles que se encontram 

sob a guarda e administração da FPF. Havendo alguma anormalidade, deverá 

comunicar à Diretoria Executiva para as medidas cabíveis. 

 

DO CONSERTO E REPARO 

Art. 22 – O deslocamento de qualquer bem patrimonial, para fins de conserto ou 

reparo interno (departamento de manutenção) ou externo (terceiros), só poderá ser 

efetivado, se autorizado pelo Setor de Controle Patrimonial. 

 

Art. 23 – O Setor de Controle Patrimonial, poderá promover inspeções periódicas, 

com o objetivo de evitar que bens móveis em desuso (ociosos, supérfluos, 

antieconômicos, inservíveis, excedentes ou em condições de alienação) sejam 

mantidos em estoques ou em uso, bem como, para apurar possíveis irregularidades, 

se couber. 

 

Art. 24 – Quando ocorrer a necessidade de reparo, pintura ou reforma em 

determinado bem patrimonial, o Departamento de Manutenção ou terceiro autorizado 

a efetuar o serviço deverá diligenciar no sentido de resguardar a caracterização do 

bem. 
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Parágrafo Único – As substituições de peças de qualquer componente de um bem 

patrimonial, capazes de alterar sua caracterização, só poderão ser efetuadas 

mediante autorização do Setor de Controle Patrimonial. 

 

Art. 25 – Compete ao Setor de Controle Patrimonial o controle, conservação, 

manutenção e destinação dos bens guardados em depósito. 

 

Art. 26 – Identificando a necessidade, o Setor de Controle Patrimonial, proporá ao 

Conselho Diretor/FPF, através da Diretoria Executiva, a alienação dos bens 

patrimoniais móveis considerados inservíveis, antieconômicos, ociosos ou obsoletos, 

quando couber. 

 

DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 27 – A transferência, definitiva ou provisória, de bens entre setores no âmbito da 

FPF, deverá ser solicitada ao Setor de Controle Patrimonial para que este emita o 

Termo de Guarda e Responsabilidade. 

§1º - Para a transferência provisória ou definitiva, é utilizado o formulário “Termo de 

Movimentação de Bens Patrimoniais” (anexo I). 

§2º - Para transferência provisória, a título de conserto e ou manutenção, é utilizado 

documento “Termo de Movimentação de Bens Patrimoniais” (anexo I), onde o material 

passa a ser de responsabilidade do Setor de Patrimônio 

 

DA BAIXA 

Art. 28 – Os bens móveis e imóveis em uso, de propriedade da FPF, estão sujeitos a 

baixa patrimonial. 

 

Art. 29 – A baixa patrimonial poderá ocorrer nos seguintes casos: 

I - desgaste natural por uso; 

II - inutilização ou desaparecimento; 

III - roubo ou furto; 

IV - cessão; 
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V- doação; e 

VI - alienação. 

§1º - A baixa do bem patrimonial, só poderá ser efetivada pelo Setor de Controle 

Patrimonial. 

§2º - Somente poderá ocorrer baixa de um bem patrimonial quando comprovado o 

fato que lhe tenha dado origem, instruído em processo ou documento hábil e 

autorizado pelo Conselho Diretor/FPF via formulário “Termo de Movimentação de 

Bens Patrimoniais” (anexo I). 

§3º - Todos os bens móveis da FPF podem ser alienados mediante autorização do 

Conselho Diretor/FPF. 

 

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

Art. 30 - Constituem Irregularidades: 

I - roubo ou furto; 

II - apropriação indébita; 

III - sinistro; 

IV - movimentação indevida ou irregular; 

V- uso indevido; 

VI - abandono; e 

VII - uso do bem patrimonial, sem autorização do Setor de Controle Patrimonial. 

 

Art. 31 – Em caso de irregularidades cabe ao responsável pela guarda do bem 

patrimonial tomar as seguintes providências: 

I – Comunicar, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a ocorrência do fato ao 

Setor de Controle Patrimonial e ao Conselho Diretor. 

II – em caso de furto, roubo ou apropriação indébita, comunicar, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas) a ocorrência do fato à Unidade Policial competente e 

encaminhar ao Setor de Controle Patrimonial e ao Conselho Diretor cópia da 

ocorrência policial juntamente com relatório do ocorrido e outros documentos 

hábeis. 
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Art. 32 – Na hipótese de irregularidade o Presidente da FPF, em conjunto com 

Conselho Diretor, tomará as providências necessárias, com vista à definição da 

responsabilidade e regularização da matéria. 

Parágrafo único. O Conselho Diretor determinará as providencias cabíveis junto ao 

Setor de Controle Patrimonial bem como designará Comissão de Sindicância para 

apuração, se necessário. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 33 – É de responsabilidade dos chefes de setores a guarda dos bens móveis que 

pertencerem e/ou estiverem em seu setor de trabalho, mediante a assinatura do 

Termo de Transferência e Guarda de Responsabilidade Patrimonial (anexo I). 

 

Art. 34 – Os responsáveis pela guarda e conservação do bem patrimonial em cada 

Setor só se desobrigam dessa responsabilidade nas situações abaixo: 

I - devolução do bem patrimonial; 

II - transferência do bem patrimonial para outros setores da FPF; 

III - baixa do bem patrimonial; e 

IV - transferência de responsabilidade, nos casos de mudança de responsável 

ou de localização do bem patrimonial. 

 

Art. 35 – Sempre que ocorrer o afastamento provisório (férias, licença médica, etc.) 

do chefe de setor, a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens 

patrimoniais serão de seu substituto. 

 

Art. 36 – Todos os funcionários são responsáveis pelos danos que causarem a bens 

móveis ou imóveis da FPF ou daqueles de que for depositário, estando sujeitos às 

seguintes penalidades de forma progressiva; advertência verbal; advertência escrita; 

suspensão e demissão por justa causa. 
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Art. 37 – Será objeto de apuração de responsabilidade, através dos procedimentos 

administrativos cabíveis, o uso de qualquer bem patrimonial da FPF, em caráter 

particular, sem autorização do chefe de setor e Setor de Controle Patrimonial. 

 

Art. 38 – A apuração de irregularidades ocorridas em relação aos bens patrimoniais, 

será efetuada por Comissão de Sindicância, designada pelo Conselho de Diretores 

da FPF. 

Parágrafo Único - O Relatório da Sindicância será encaminhado ao Conselho Diretor 

para julgamento, definindo a responsabilidade e/ou penalidade a ser aplicada a quem 

couber. 

 

DOS PRAZOS 

Art. 39 – As guias, de Transferência e Recolhimento de Bem Patrimonial e o Termo 

de Movimentação de Bem Patrimonial, deverão ser entregues previamente ao Setor 

de Controle Patrimonial. 

§ 1º – O Setor de Controle Patrimonial deverá despachar as guias e o termo em 

até 48h (quarenta e oito horas), contados a partir de seu recebimento. 

§ 2º - Os bens patrimoniais só poderão ser transferidos, recolhidos ou 

movimentados após anuência do Setor de Controle Patrimonial. 

 

Art. 40 – O Inventário Físico de cada setor, dos bens móveis e/ou imóveis, será 

entregue ao Setor de Controle Patrimonial, de acordo com o prazo estabelecido na 

Instrução de Inventário; 

 

Art. 41 – Anualmente, o Setor de Controle Patrimonial deverá encaminhar ao 

Conselho Diretor o Demonstrativo de Bens Móveis Incorporados e de Baixa de Bem 

Patrimonial. 

 

Art. 42 – Trimestralmente, o Setor de Controle Patrimonial deverá encaminhar ao 

Departamento Financeiro o Balancete Financeiro dos Bens Móveis em uso. 
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Art. 43 – O Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis, correspondente ao exercício 

findo, será encaminhado ao Conselho Diretor, em até 30 (trinta) dias antes do término 

do mandado. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 44 – Os casos omissos, as dúvidas e outras dificuldades, que surgirem na 

aplicação desta Norma, serão dirimidas pelo Conselho Diretor da FPF. 

 

Art. 45 – Os Setores são responsáveis pela aplicação, cumprimento e rigorosa 

observância do estabelecido nesta Norma. 

 

Art. 46 – O não cumprimento desta Norma constituirá falta disciplinar, estando o 

funcionário sujeito às seguintes penalidades de forma progressiva; advertência verbal; 

advertência escrita; suspensão e demissão por justa causa. 

 

Art. 47 – Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Governador Valadares, 21 de janeiro de 2021. 

 

 

Rômulo César Leite Coelho 

Presidente do Conselho Diretor da Fundação Percival Farquhar 


