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CONTROLE PATRIMONIAL 

Informa conceitos para melhorar o controle de bens 

patrimoniais do Campus Pelotas.  

 Visando a conscientização e melhoria da gestão patrimonial no Campus Pelotas, 

apresentamos alguns conceitos para facilitar a compreensão sobre o tema: 

Patrimônio Público: é o conjunto de direito e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor 

público, que seja portador e represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à 

prestação de serviços públicos. 

Bens Públicos: são os pertencentes a entes estatais, para que sirvam de meios ao atendimento 

imediato ou mediato do interesse público. 

Carga: termo que significa tanto a responsabilidade do servidor pela guarda e uso dos bens que 

lhe são confiados, como o conjunto desses bens. 

Detentor: é o servidor responsável por um bem ou conjunto de bens. 

São deveres de todo servidor (independente da função que ocupa), no que diz respeito ao 

Patrimônio: 

 Zelar pela economia do material da instituição e pela conservação do que for confiado à 

sua guarda ou utilização; 

 O servidor é responsável pelas irregularidades a que der causa e pelos prejuízos delas 

resultantes; 

 Ligar, operar e desligar os equipamentos conforme as recomendações e especificações de 

seu fabricante; 

 Adotar e propor à chefia imediata providências que preservem a segurança e conservação 

dos bens móveis existentes em sua unidade; 

 Manter os bens de pequeno porte em local seguro; 

 Comunicar à chefia imediata, o mais breve possível, a ocorrência de qualquer 

irregularidade envolvendo o patrimônio da unidade gestora, providenciando, em seguida, a 

comunicação por escrito; 
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 Apoiar os servidores das Comissões de Inventários e/ou os servidores da Coordenadoria 

de Apoio à Gestão de Patrimônio na prestação de qualquer informação sobre o bem em 

uso no seu local de trabalho para; 

 Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do 

material que lhe for confiado, para guarda e uso, bem como pelo dano que dolosa ou 

culposamente, causar a qualquer material que esteja ou não sob sua guarda. 

Conforme previsto no art. 87 do Decreto-Lei nº 200/67, a carga dos bens ficarão a cargo dos 

chefes dos setores onde são utilizados.  

De acordo com o art. 70 da Constituição Federal, qualquer pessoa física ou entidade poderá 

ser chamada a prestar contas sobre bens e valores públicos. 

Segundo consta no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal: ...causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, 

deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e 

às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua 

inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

 

Danielle Lisboa da Silva 

Chefe do Departamento de Administração 

IFSul Campus Pelotas 

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos: 

Coordenadoria de Apoio à Gestão de Patrimônio - COAGP 

E-mail: patrimonio@pelotas.ifsul.edu.br 

Fone: (53) 2123-1090/1182 

 


