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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

PORTARIA N9 864, DE 02 DE AGOSTO DE 2019

O Reitor da Universidade Federal do Espirito Santo, usando de suas atribuigoes
legais e estatutarias,

Considerando a necessidade de aperfeigoamento constante nas normas que 
regulamentam a gestao patrimonial da UFES; e

Considerando o que consta do Documento Avulso n? 23068.045479/2019-42,
RESOLVE:

Art. I9. Alterar, em parte, a Portaria n9 2138/2018-R, da seguinte forma:

I - No Art.99, inciso IV, Onde se le:

§ l9 A recusa na assinatura acarretara a remogao do material para o Almoxarifado 
ou Deposito da Unidade de Gerencia Patrimonial e, se for o caso, a instauragao de sindicancia 
para a apuragao de responsabilidade.

§ 29 A passagem de responsabilidade devera ser feita obrigatoriamente a vista da 
verificagao ffsica de cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade 
e/ou Corresponsabilidade.

§ 39 Na hipotese de ocorrer qualquer pendencia ou irregularidade, o fato devera 
ser comunicado a Unidade de Gerencia Patrimonial para orientagao das providencias cabiveis 
necessarias a apuragao e imputagao de responsabilidade.

Leia-se:

§ l9 A recusa ou atraso na assinatura do Termo de Responsabilidade constitui, em 
tese, descumprimento de dever funcional e/ou insubordinagao grave em servigo (Art.116, III e IV, 
c/c art. 132, VI, da Lei n9 8.112/90), e podera acarretar, se for o caso: a remogao do material para 
o Almoxarifado ou Deposito da Unidade da Gestao Patrimonial; bloqueio, via Portal 
Administrative, das solicitagoes de recolhimento e de transferencia de bens, bem como 
suspensao de entregas de novos bens as Unidades com pendencias de assinatura de termos, sem 
prejufzo de uma eventual abertura de sindicancia para apuragao de infragao disciplinar.

§ 29 Na hipotese de ocorrer qualquer pendencia ou irregularidade, o fato devera 
ser comunicado a Unidade de Gerencia Patrimonial para orientagao das providencias cabiveis 
necessarias a apuragao de imputagao de responsabilidade.

§ 39 A passagem de responsabilidade devera ser feita obrigatoriamente a vista da 
verificagao ffsica de cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade 
e/ou Corresponsabilidade.

II - No Art.329, § 39, Onde se le:

§ 39 Os bens sem patrimoniamento nao serao recolhidos, cabendo ao Agente 
Patrimonial da Unidade relaciona-los e solicitar, apos perfodo do inventario anual, a possibilidade 
de sua incorporagao ao patrimonio da UFES por interesse da Administragao.
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Leia-se:

§ 39 Os bens sem plaquetas de identificagao numerica de tombo so serao 
recolhidos mediante documento avulso encaminhado pelo Agente Patrimonial, contendo 
formulario de detalhamento de bens;

II - No Art.919, Paragrafo unico, Onde se le:

Paragrafo Unico. Cabera ao responsavel pela Unidade, se julgar necessario, 
nomear comissao interna para auxiliar o Agente Patrimonial na realizagao do inventario.

Leia-se:

§ l9. Cabera ao responsavel pela Unidade, se julgar necessario, nomear comissao 
interna para auxiliar o Agente Patrimonial na realiza^ao do inventario;

§ 2g. A unidade em processo de inventario ficara impedida de realizar 
movimenta^oes de bens ate a sua conclusao, com a devida assinatura do Termo de 
Responsabilidade.


