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Cadastro de Produtos

• Todos os produtos de consumo licitados são 
incluídos no sistema SIE AVMB pela Divisão de 
Suprimentos

• Cada produto tem uma identidade (SKU -
stock keeping unit).

• Cada tipo de apresentação de produto há um 
SKU distinto. Exemplo: frasco 25ml, 100ml, 
500ml.



Catálogo de Materiais

• Cada unidade deve controlar seu catálogo de 
materiais de consumo.

• Os produtos são registrados pela Divisão de 
Suprimentos.

• A descrição do produto deve ser a mais clara e 
objetiva possível para facilitar a busca no 
sistema SIE AVMB.



Material de Consumo

• Todos os produtos de consumo (subelemento
3390 30xx) devem ser registrados no sistema 
SIE AVMB a partir de 1 de outubro de 2018.

• Cadastro de entradas e baixas (saídas).

• Fechamento de relatórios até último dia útil 
de cada mês.



Relatório de Movimentação Mensal

• Cada unidade orçamentária deve registrar os 
produtos de consumo em seu almoxarifado 
setorial.

• Há mais de 50 almoxarifados setoriais: um 
para cada unidade orçamentária.

• Cada UGR deve ter um responsável.

• Relatórios enviados para contabilidade até 
segundo dia útil de cada mês.



Entregas do RMA

• Com o sistema SIE AVMB será possível 
substituir as planilhas 101 a 106 com os 
registros das entradas, saídas e saldos de 
produtos.

• Todas as unidades orçamentárias devem 
entregar os relatórios relativos à 
Movimentação Mensal de Almoxarifados.



Inventário e Tomada de Contas

• Mensalmente deve ser feito o inventário: 
conferência entre os saldos em depósito e 
registros no sistema.

• Semestralmente devem ser feitos os 
inventários de material de consumo nos 
laboratórios

• Na primeira quinzena de dezembro é realizada  
tomada de contas (Inventário Anual).



Produtos Controlados

• Há produtos químicos controlados pela Polícia 
Federal, Civil e Exército.

• Deve ser prestada contas das entradas e 
saldos de produtos controlados, sob pena de 
multa.

• Os registros dos produtos controlados será 
feita pelo Sistema SIE AVMB a partir de 01 de 
outubro de 2018.
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Projeto Acervo da Saza Lattes
(em andamento)(em andamento)

Jane Valéria Pereira
Arquivista



Associação e Proteção à Maternidade e a Infância 
SAZA LATTES

• Entidade particular sem fins lucrativos;
• Fundada em 1941;
• Finalidade: proteção e a assistência à

maternidade e a infância em geral;maternidade e a infância em geral;
• Parcerias com o poder público;
• 2005 – encerra suas atividades.

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Saza Lattes x UFPR

• 2007 – Reintegração de posse à UFPR do imóvel
utilizado desde 1969 pela Saza Lattes;

• 2008 – O Mistério Público Estadual impede a
reintegração sem a destinação dos documentos;reintegração sem a destinação dos documentos;

• 2008 – PRA – assume a transferência do acervo para
outro local em espaço da UFPR.

• 2009 – o acervo é transferido para depósito de
material inservível na fazenda Canguiri.

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Visita Fazenda Canguiri em 2015
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Visita Fazenda Canguiri em 2015

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



2018

Elaboração do projeto
Contratação de 2 estagiárias
Início das atividades em abrilInício das atividades em abril

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Objetivo Geral

Manutenção do Acervo Saza Lattes com 
intuito de preservar a integridade dos 

documentos.documentos.
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Objetivos Específicos
Transferência do acervo para local apropriado;
Higienização;
Identificação dos documentos;
Elaboração de espelho de identificação(etiquetas)Elaboração de espelho de identificação(etiquetas)
Acondicionamento dos documentos em caixas de

poliondas;
Elaboração de listagem para localização das

caixas;
Ordenação nas prateleiras ;

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Objetivos Específicos

Identificação dos colaboradores;
Identificação dos autores das ações

trabalhistas;

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Metodologia

• Higienização básica , identificação e 
acondicionamento.

• NÃO foi efetuado o tratamento arquivístico 
Análise e Classificação;

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Dificuldades

Desconhecimento da estrutura organizacional,  
suas funções e atividades;

Condições de acervo;

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Primeira Remessa – Abril 2018
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Condições do documentos
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Condições dos documentos
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Visita Fazenda Canguiri
2 meses após inicio do projeto
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Resultados
5 meses de projeto

1430 caixas – 40 estantes com 6 prateleiras.

Unidades de Atendimento Comunitário - UAC Unidades de Atendimento Comunitário - UAC 
Departamento Contábil;
Departamento Pessoal;
Departamento Jurídico;
Assuntos Administrativos;

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Resultados
1202 caixas - UAC

Unidades de Atendimento  Comunitário

 Guadalupe
 Jardim das Américas
 Madalena Sofia
 Madre Clélia
 Medianeira

Centro de Educação Infantil

 Fada Sininho
 Santa Bertila

Assuntos
 Medianeira
 Nossa Senhora da Luz
 Santa Quitéria
 São Benedito
 São João
 São Paulo Apóstolo
 Uberaba
 Umbara
 Vila Sofia
 São Jose*
 Primavera *

Assuntos
 Ficha Geral; 1172 caixas
 Boletim de Pronto Atendimento;
 Controle de exame preventivo;
 Ficha Ultrassonografia;
 Sica-Rat (formulário controle de 

atendimento)

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Resultados 

 Departamento Contábil
 130 caixas

Assuntos
 Balancete financeiro;

 Departamento Pessoal
 88 caixas

Assuntos
 Balancete financeiro;
 Carnê Pré-escola;
 Contribuição sócios;
 Fatura Radiologia;
 Livro Razão;
 Talão de Recibo;
 Movimento de caixa.

Assuntos
 Folha de Pagamento;
 Gratificações;
 Guia de Recolhimento FGTS;
 Ficha Funcional.
 3.481 colaboradores 

identificados

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Resultados 

Departamento Jurídico

3 caixas
Assunto

Administrativos

7 caixas
Assunto

• Ações Judiciais
 143 - autores
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Higienização

Projeto Saza Lattes - setembro 2018



Resultados 
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Resultados 
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Resultados 
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Resultados 
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OBRIGADA!

janevaleria@ufpr.brjanevaleria@ufpr.br

Colaboradores
Renaldo Kiloshi Iwasa

Raiany da Silva de Lima
Raphaela Stival Bronholo



DAAST
Divisão de Acompanhamento e Avaliação 

dos Serviços Terceirizados/DELOG/PRA



HISTÓRICO

2000 – criada para fiscalizar os contratos de portaria, limpeza e
vigilância.

2011 – fiscalização de todos os contratos de mão de obra continuada,
com uma equipe terceirizada de assistentes fiscais (atendimento a I.N.
02/2008).

2014 – mudança da equipe para analistas de contratos (ensino superior
completo e experiência nas áreas de RH/Administração/Tributação).

2018 – devido à auditoria de CGU, a Divisão se encontra em
reestruturação, passando a contar com novos servidores.



2018

✓ Analista de Contratos
✓ Apoio Administrativo
✓ Biotério
✓ Contínuos, Op.Patrimônio, 

Op. Malote e Costureira
✓ Gráficos
✓ Hospitais Veterinários
✓ Importação
✓ Limpeza

✓ Manut. Fazenda
✓ Manutenção Predial
✓ Marinheiro
✓ Motorista
✓ Portaria, Vigia e Recepção
✓ Prep. Peças Cadavéricas
✓ Vigilância
✓ Copa e Garçom

❖ Fiscaliza todos os contratos de mão de obra terceirizada, os quais são:



Pró-Reitoria de Administração

Seção de Aferição do 
Serviço

Seção de Fiscalização 
Técnica

Seção de Conta 
Vinculada

Seção de Fiscalização 
Administrativa

DELOG

DAAST

Secretaria



Seção de Fiscalização Técnica 

✓ Acompanhamento diário por meio da fiscalização in loco de todos os contratos

terceirizados da UFPR, conforme determinações exigidas em contrato, emitindo

Relatório aos fiscais dos contratos;

✓ Auxílio e acompanhamento da implantação dos contratos;

✓ Auxílio na elaboração dos projetos básicos de licitação de terceirizados;

✓ Auxílio ao fiscal no acompanhamento e resolução de problemas diários da execução

dos contratos;

✓ Solicitação à Contratada de proposta de serviços extras para eventos na UFPR;

✓ Atuação como preposto em reclamatória trabalhista;

✓ Preparação da defesa da UFPR e emissão de certidão para processos trabalhistas;

✓ Fiscalização dos serviços de vigilância, portaria, recepção, vigia e limpeza da UFPR.



Seção de Aferição do Serviço

✓ Aferição dos cartões ponto de todos os funcionários, apontando horas extras, atrasos
e ausências;

✓ Elaboração e encaminhamento da planilha de aferição de serviços mensal para as
Empresas;

✓ Análise dos pedidos de serviços extras;
✓ Elaboração das planilhas de repactuação dos serviços e encaminhamento à

Contratada para análise e emissão de nota fiscal;
✓ Solicitação da emissão da nota fiscal dos serviços prestados no mês, inclusive serviços

extras e diárias;
✓ Montagem e conferência dos processos de pagamento de serviços terceirizados;
✓ Conferência dos documentos fiscais emitidos pelas Empresas, inclusive quanto à parte

tributária.



Seção de Fiscalização Administrativa

✓ Análise mensal documental dos contratos terceirizados quanto ao pagamento das
verbas devidas aos trabalhadores (vale transporte, vale alimentação, salários, férias
etc.) e das verbas devidas ao governo (INSS, FGTS, CAGED, IRRF etc.);

✓ Análise documental referente à implantação dos contratos (ficha de registro, ASO
Admissional, contrato de trabalho, carteira de trabalho, comprovante de entrega de
EPI e uniformes, etc. );

✓ Análise documental referente à rescisão dos contratos (termo de rescisão contratual,
comprovante de pagamento da rescisão, Aviso Prévio, Guia da GRRF, demonstrativo
do trabalhador, comprovante de pagamento da GRRF, Comunicação da Movimentação
do Trabalhador, ASO demissional, PPP);

✓ Acompanhamento de Convenções Coletivas relacionadas aos contratos;
✓ Emissão dos Relatórios de Análise Trabalhista para os fiscais de contrato;
✓ Gerenciamento e acompanhamento da parte trabalhista, previdenciária e fiscal de

todos os contratos.



Seção de Conta Vinculada

✓ Realização da retenção mensal dos valores em conta vinculada de todos os contratos
terceirizados;

✓ Análise dos pedidos de liberação da conta vinculada;
✓ Gerenciamento do saldo da conta vinculada;
✓ Controle da entrega dos documentos comprobatórios da utilização do recurso após a

liberação do saldo;
✓ Envio do saldo da conta vinculada de cada contrato todo dia 10 de cada mês para as

empresas;
✓ Realização do encerramento da conta, mediante consulta ao Sindicato da Categoria e

reunião de encerramento junto a Empresa.



ESTRUTURA FUTURA

Pró-Reitoria de Administração

Seção de Serviços de 
Limpeza

Seção de Serviços de 
Vigilância

Seção de Serviços de 
Apoio Administrativo 

e Técnico

Seção de Serviços de 
Portaria, Recepção e 

Vigia

DELOG

DAAST

Secretaria



DAAST/DELOG/PRA

(41) 3360-5236
(41) 3360-5401
(41) 3360-5162
daast@ufpr.br
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Departamento de Logística – DELOG 
Divisão de Patrimônio - DPA 



Atribuições da DPA 
• Acompanhamento patrimonial das diversas unidades da 

UFPR 

• Emissão do Termo de Responsabilidade 

• Registro no sistema informatizado 

• Emissão de etiquetas para tombamento 

• Acompanhamento do Termo de Transferência 

• Troca de responsabilidade no sistema informatizado 

• Emissão do Termo de Baixa 

• Acompanhamento da comissão de avaliação 

• Acompanhamento da Comissão de Gestão Patrimonial 

• Acompanhamento da subcomissão de inventário 

• Ajustes no sistema informatizado das inconsistências 
detectada pela comissão 

• Encaminhamento dos processos para Contabilidade. 
 



Boas Práticas e o Patrimônio Público 

• A atividade exercida pelo Servidor Público em 
todas as áreas é prestada à sociedade. 

• A sociedade clama e cobra da Administração 
Pública resultados, transparência, 
planejamento e eficiência.  

• Gerir em tempos de crise é uma arte, muito 
tem que ser feito, e a falta de recursos requer 
remédios amargos para se bem administrar a 
máquina pública. 



O que fazer  
 
Atende as boas práticas, que as informações patrimoniais sejam 
remetidas tempestivamente ao conhecimento do setor de patrimônio. 
Compete a cada agente público responsável por bem comunicar ao 
setor de patrimônio todas as modificações ocorridas em relação aos 
materiais sob sua guarda. A falta dessa comunicação poderá ensejar 
processo administrativo. 
 
Requer: 
• Planejamento 
• Metas bem definidas 
• Conscientização na aplicação do recurso público 
• Utilizar e otimizar instrumentos de controle 
• Envolvimento de todos os agentes públicos nesta tarefa 
• Cuidar do patrimônio público com zelo e responsabilidade 



DEFINIÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 

• Conjunto de bens, direitos e obrigações 
avaliáveis em moeda corrente, das entidade 
que compõe a Administração Pública.  

• São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno, todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertence. (art. 98, CCB) 



Responsabilidades  
Bem Público 

Na administração moderna torna-se cada vez mais 
necessário uma boa gestão dos recursos 
patrimoniais. Utilizar adequadamente os ativos 
permanentes como máquinas, equipamentos, 
passa, a ser elemento gerador de receitas e não de 
despesas, é assim uma função integrante do bom 
administrador. O resultado operacional de uma 
organização é, sem dúvida alguma em função das 
condições físicas dos bens patrimoniais, de sua 
conservação e de seu trato.  

 



Lei 8112 de 11/12/1990 
Art. 116 .São deveres do servidor: 
[....] 
VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público 
[...] 
Constituição Brasileira. 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder.  
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.  

 



 

10. Todo servidor público poderá ser chamado à 
responsabilidade pelo desaparecimento do material 
que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem 
como pelo dano que, dolosa ou culposamente, 
causar a qualquer material, esteja ou não sob sua 
guarda. 

10.1. É dever do servidor comunicar, 
imediatamente, a quem de direito, qualquer 
irregularidade ocorrida com o material entregue 
aos seus cuidados. 

(IN 205/88) 

 



• Art. 84. Quando se verificar que determinada 
conta não foi prestada, ou que ocorreu desfalque, 
desvio de bens ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo para a Fazenda Pública, as 
autoridades administrativas, sob pena de 
corresponsabilidade e sem embargo dos 
procedimentos disciplinares, deverão tomar 
imediatas providência para assegurar o 
respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de 
contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao 
Tribunal de Contas. 

(Decreto Lei nº 200 de Fevereiro de 1967) 

 



• “A reclassificação dos bens móveis como bens 
móveis não localizados não exime a 
autoridade administrativa competente, sob 
pena de responsabilidade solidária, de adotar 
as providências cabíveis com vistas à apuração 
dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e ressarcimento ao 
erário”. 

 
Comunica datado de 06/09/2017 da Setorial de 
Contabilidade do MEC.  

 



Da Contabilidade Patrimonial e Industrial 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter 
permanente, com indicação dos elementos necessários para a 
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 
responsáveis pela sua guarda e administração.    

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens 
móveis e imóveis. 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá 
por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e 
os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, 
ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, 
Fiscalizando-se sua efetivação. 

Lei 4.320 de 17/03/1964 

 



Inventário físico é o instrumento de controle para a 
verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e 
depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, 
em uso no órgão ou entidade.....  

• 8.1. Os tipos de Inventários Físicos são: Anual, 
Eventual, de transferência de responsabilidade, inicial, 
de extinção ou transformação. 

a) anual destinado a comprovar a quantidade e o valor 
dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade 
gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício 
constituído do inventário anterior e das variações 
patrimoniais ocorridas durante o exercício. 
 

IN. 205 DE 08/04/1988 



INCORPORAÇÃO DOS BENS 
A formação do patrimônio público se dá principalmente 
por:  
• COMPRA - aquisição remunerada;  
• DOAÇÃO - transferência de propriedade do bem 

(gratuita ou onerosa);  
• CESSÃO/EMPRÉSTIMOS - transferência de posse e 

troca de responsabilidade;  
• CONSTRUÇÃO - obra realizada;  
• DESAPROPRIAÇÃO – aquisição compulsória de 

terceiros, para atender a interesse público 
devidamente fundamentado, mediante justa 
indenização;  

• PERMUTA - troca recíproca de posse e propriedade 
 



BIBLIOGRAFIA 

• IN 205/88 

• Decreto Lei nº 200 de Fevereiro de 1967 

• Lei 4.320 de 17/03/1964 

• BARBOSA, Diogo Duarte. Manual de 

controle patrimonial nas entidades 

públicas. Editora Gestão Pública. 1 ed. 

Brasília, 2013, pg 23 a 27. 

• Código Civil Brasileiro. Art. 98 

 


