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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Fundação Instituída nos termos da Lei n? 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

GABINETE DA REITORA

PORTARIA GR Nº 553-MR

Dispõe sobre a realização do inventário relativo ao
exercício de 2018, dos bens móveis da Universidade
Federal do Maranhão, sob a responsabilidade de suas
unidades administrativas e acadêmfcas,

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO -

UFMA,no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais,

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a
serem adotados, no âmbito desta Universidade, para a realização dos inventários

físicos de bens móveis de suas unidades administrativas e acadêmicas;

Considerando a Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de

1988, que define os procedimentos a serem seguidos para a realização de inventários
físicos;

Considerando a Lei nº 99.658/1990, que dispõe sobre o
reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de

material no âmbito da Administração Pública Federal; e

Considerando o contido no processo nº 23115.035741/2018-57,

R E S O L V E:

Art.lº As unidades administrativas e acadêmicas da Universidade

Federal do Maranhão deverão efetuar, no período de 28 de setembro a 18 de

dezembro de 2018, o inventário físico anual, relativo ao exercício de 2018, de todos os

bens móveis sob sua responsabilidade, através do Sistema Integrado de Patrimônio,

Administração e Contratos - SIPAC.

Parágrafo Único - O inventário físico anual dos bens móveis de

cada unidade administrativa ou acadêmica responsável pelos bens deverá ser

realizado pelos servidores pertencentes à respectiva unidade, os quais se servirão das

instruções contidas no ANEXO I a esta Portaria, como instrumento de orientação.

Art.2º O responsável pela unidade, após a realização do inventário no

SIPAC, deverá gravar e finalizar o Relatório de Dados e a Ficha do Levantamento

Patrimonial. r
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Art. 3º A unidade administrativa ou acadêmica que não realizar o

inventário de bens no período estabelecido, terá acesso ao sistema SIPAC bloqueado,

até que a pendência seja sanada.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 04 de outubro de 2018.

C~-hlda-
NAIR ~LA SILVACOUTINHO

Reitora
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
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ANEXO I
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

2018

Primeira fase do Inventário de Bens móveis 2018

1. Impressão da listagem de bens do setor
1.1. Para a impressão da listagem de bens do setor deverão ser seguidos os seguintes
passos no sistema SIPAC:
1.1.1. 'Acessar o sistema SIPAC com login e senha;

1.1.2. Clicar no menu Portal Administrativo,
1.1.3. Selecionar o item Património Móvel e em seguida o item "Inventário da
unidade"
1.1.4. Informar o período: 01/01/1966 (ano de criação da UFMA) à 10/12/2018;
1.1.5. Selecionar a unidade responsável;
1.1.6. Escolher ordenação por número de tombamento;
1.1.7. Clicar em gerar relatório, e em seguida c1icar em visualizar relatório, onde um

arquivo no formato PDF será aberto com a listagem de bens a ser impressa;
1.1.8. Imprimir o relatório para conferência manual dos bens existentes no setor.

NOTA 1: Antes de se proceder ao levantamento do INVENTÁRIO 2018, faz-se
necessário verificar a existência ou não de bens pendentes de recebimento,
através dos passos a seguir:

1) Acessar o sistema SIPAC com o login e senha;
2) Clicar no menu Portal Administrativo;
3) Selecionar o item Património Móvel e em seguida o item
"Movimentação de bens";
4) Receber bens enviados de outra unidade;
5) Se for pertinente) confirmar o recebimento dos mesmos.
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NOTA 2: No momento da conferência poderão surgir as seguintes situações:

a) Bens que se encontram no setor, mas não possuem número de
tombamento;
b) Bens com número de tombamento, mas que não estão listados no
setor no relatório do sistema SIPAC;

Na ocorrência de qualquer um desses casos, será necessário que o setor
preencha a "ficha de levantamento patrimonial" que se encontra disponível no
sistema SIPAC através dos passos a seguir:

1) Acessar o sistema SIPAC com o login e senha;
2) Clicar no menu Portal Administrativo;
3) Selecionar o item Patrimônio Móvel e em seguida o item
"Levantamento patrimonial",
4) Ficha de levantamento patrimonial (versão PDF);

Segunda fase do Inventário de Bens móveis 2018

2. Conferência dos bens

2.1. De posse da lista impressa conforme item 1, será realizada a conferência física de

forma manual, pelo setor, de todos os itens constantes na lista.

3. Confirmação dos bens no sistema SIPAC

3.1. A confirmação no SIPAC deverá ser realizada da seguinte forma:

3.1.1. Acessar o sistema SIPAC com login e senha;

3.1.2. Clicar no menu Portal administrativo;

3.1.3. Selecionar o item Patrimônio Móvel e em seguida o item
"levantamento patrimonial";

3.1.4. Clicar em "cadastrar levantamento";

3.1.5. Informar a unidade responsável e clicar em continuar;

3.1.6. Selecionar a finalidade do levantamento, escolher a opção
inventário e fazer uma breve descrição da finalidade do
inventário (texto simples informando sobre a realização d~
inventário 2018);
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3.1.7. Selecionar a localidade e clicar em continuar;

3.1.8. Na janela bens encontrados, selecionar os bens que foram
localizados no setor durante a conferência física da listagem
de bens encontrados impressa conforme item 1.

3.1.9. Clicar em adicionar bens para gerar a lista de bens
inventariados;

3.1.10. Finalizar a confirmação clicando em "gravar e finalizar"

NOTA 3: Depois de confirmada essa operação através de inserção da senha do
login no SIPAC, não será mais possível proceder qualquer alteração elou exclusão,
Caso haja dúvidas ou ainda não esteja concluída a operação, o responsável pela
operação deverá clicar em "gravar e continuar" para que o procedimento ainda
possa ser editado posteriormente.

NOTA 4: Durante a conferência, poderá ocorrer situação onde o bem esteja
fisicamente localizado no setor, porem no sistema se encontra em outro, dessa
forma deverá seguir os passos indicados na "nota 2 e em seguida realizar a adição
do bem à sua carga patrimonial, conforme passo 4, a seguir.

NOTA 5: Durante a conferência, caso seja verificado a existência de bens
tombados que estejam fisicamente no setor e não conste na sua lista, estes bens
devem ser regularizados, para isso, o setor deverá devolver o bem ao setor
responsável ou adicioná-lo a sua carga patrimonial.

4. Adicionando um bem a sua carga patrimonial

4.1. Inicialmente, seguir os comandos do item 03 até o item 3,11;
4.2. Nessa tela aparecerá a pergunta USAR LEITOR DE CÓDIGOS DE

BARRA OU INSERIR MANUALENTE? deve-se escolher a opcão "SIM"
4.3. Informar o número de tombamento do bem;
4.4. No campo Estado Atual do Bem informar "EM USO";

4.5. Clicar em ADICIONAR BEM;
4.6. Clicar em gravar e continuar;

4.7. Esta operação deverá ser realizada sempre que houver bens a serem
adicionados. ~
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NOTA 6: Caso seja verificada a existência de bens no setor que estejam sem
tombamento, o setor deverá entrar em contato com a Divisão de Registros Patrimoniais -
DRP através de telefone (98) 3272-8872/8873) ou email (drp@ufma.br) para solicitar
orientação quanto à regularização do bem.

5. Assinatura do relatório de inventário/ declaração de responsabilidade.

5.1. Após a conclusão do processo de cadastramento do inventário, o
responsável pela unidadellocalidade ao inserir a sua senha no sistema
SIPAC já realiza de forma automática a assinatura do relatório de
inventario/declaração de responsabilidade, não havendo necessidade de
impressão do relatório para trazer à DRP/DMPS, a qual já recebe todas as
informações via SIPAC.

NOTA 7: Em caso de dúvidas, solicitamos o contato imediato com a Divisão de
Registros Patrimoniais - DRP por meio de email (drp@ufma.br) ou nos telefones:
(98) 3272-8872/8873.
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