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Esta em fase fi nal de teste o novo Sistema de gerenciamento patrimonial dentro do Mercúrio WEB, desenhado e 
planejado para que a Universidade tenha um novo olhar sobre a Gestão de Bens Moveis.

Quando o Patrimônio Web for implantado o usuário local poderá cadastrar as movimentações de bens, colocar 
seus bens à disposição, tendo o responsável local a função de autorizador.

Uma mudança de conceito no que diz respeito ao controle patrimonial: o responsável pela área de Patrimônio 
deixará de receber as informações através de formulários, email ou outros meios de comunicação, referente às 
movimentações patrimoniais entre setores.

Conceitos uti lizados no Patrimônio Web

Usuário Local:
É o responsável pelo uso e guarda dos bens sob sua responsabilidade. Qualquer movimentação será disponibili-
zado ao autorizador que efeti vará a ação.

Responsável Local:
É sugerido que o autorizador das movimentações seja o responsável pela área, uma vez que ele terá acesso as 
telas de gerenciamento do sistema.

Responsável pelo Patrimônio:
É o responsável pela área ou ati vidade relacionada ao Patrimônio da Unidade, que terá a função de gerenciar o 
patrimônio como um todo, tendo acesso a todos os Centros e podendo movimentar os bens vinculados a eles, 
efeti vará a ação de disponibilidade/divulgação pública  dos bens móveis.

Etiquetas Patrimoniais

Desde 2009 foram testadas eti quetas confeccionadas nos mais diversos        
materiais como: PVC, policarbonato cristal, policarbonato texturizado, 
poliéster, aço escovado e alumínio, todas as eti quetas uti lizavam ade-
sivo 3M.
 
Os testes foram executados pensando na facilidade de remoção das 
eti quetas atuais.

Referente aos adesivos, as eti quetas rígidas confeccionadas em aço es-
covado ou alumínio são mais difí ceis de serem removidas do que as 
eti quetas confeccionadas em PVC ou poliéster. 

Encontramos o mesmo problema em todas as eti quetas testadas, após o descolamento inicial de uma parte 
da eti queta, a remoção total se torna muito simples.

Entre todas as eti quetas testadas, conforme novo layout, optamos pela eti queta destrutí vel por apresentar 
um melhor resultado, não permiti ndo sua remoção total ou o descolamento parcial de suas partes.



PROJETO TÉCNICO
GRUPO DE ESTUDO DE MATERIAIS PERMANENTES E  CONSUMO

Este grupo foi criado com a fi nalidade de analisar a classifi cação de Bens Materiais, Permanente ou Consumo,  elaborar prin-
cípios, propor critérios, normas e procedimentos de caracterização e descaracterização destes bens. O grupo é formado por 
funcionários das áreas de Contabilidade, Cadastro de Materiais, Departamento de Administração  e Compatrim.

Resultados Obti dos:
Após diversas reuniões, parti u-se do consenso de que qualquer normati zação para alguma ati vidade deve ser pautada por 
princípios.
Com base nesses princípios, elencamos critérios que poderão ser aplicados a Administração Patrimonial da Universidade.
Tendo em vista essas defi nições, estabeleceu-se um padrão no processo de descaracterização de bens permanentes, acabando 
com a discricionariedade do ato e dos confl itos inerentes.
Concluímos, assim, que a adoção dos critérios sugeridos para padronização, aliados aos príncipios como base norteadora, pode-
rá promover melhores resultados na Administração Patrimonial da USP, seja na avaliação das solicitações de descaracterização 
de bens ora classifi cados como consumo, seja na classifi cação dos novos bens que farão parte do catálogo de materiais.
Para que tal procedimento fosse adotado, o grupo preparou uma minuta de portaria na qual foi aprovada pela CODAGE, é a 
Portaria CODAGE 1233, de 21-12-11, onde deverá ser seguida a parti r da data de sua publicação.
Vale ressalvar que os bens descaracterizados anteriormente devam permanecer inalterados, o que não descarta a possibilidade 
de torná-los futuro objeto de estudo, em um trabalho de revisão da classifi cação dos bens materiais existente.

CENTRO DE DESCARTE DE RESÍDUOS DE INFORMÁTICA  
Estes procedimentos estão no Manual de Administração Patrimonial

No procedimento de baixa do grupo de informáti ca e telecomunicações, em condições ou não de uso, foi acres-
centado o Reciclatesc.

 O Reciclatesc atende os campi de Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Pirassununga.
 O Cedir atende os campi São Paulo, CEBIMAR, Lorena e Piracicaba.

Documentação Necessária: processo anual contendo a relação dos bens a serem baixados por essa modalidade e 
sua devida divulgação. 

O processo necessita de autorização do DIRIGENTE DA UNIDADE.

Divulgação da disponibilidade por 15 dias dos bens em condições de uso no Sistema Mercúrio, os bens fi cam dis-
poníveis na página.(www.sistemas.usp.br, link patrimônio.) Após este período, os bens dos grupos de Informáti ca 
e Telecomunicações devem ser baixados . 

Cedir acesse : www.cce.usp.br
Reciclatesc acesse: www.reciclatesc.org.br

 
PORTARIA CODAGE 642, DE 8-6-2011  (REVOGA A PORTARIA 1339 - 20-9-2001)

Arti go 1º -  Insti tui a Subcomissão de Patrimônio (Compatrim), vinculada a Comissão para Reestruturação dos 
Sistemas de Gestão Administrati va e Financeira e de Materiais (Gefi m), para a normalização dos procedimentos da 
área de Patrimônio, integrada por servidores da Universidade de São Paulo: 

Adriana Mello da Silveira Braga Cherobin (RUSP), Valter Aparecido Moreira (CCE), Ângelo Inácio Domingues Filho 
(FCF), Anita Akemi Toda (Reitoria), Aparecida Porcini (CCE), José Carlos da Silva (IP), Julio César Monteiro (ESALQ), 
Julio de Assis Pereira (IQ), Laura Cândida de Ávila Beca (ICB), Márcia dos Santos Matos Rizzi (FMVZ) e Mauricio 
Lanzini (HU).

Acesse a Portaria no site da Imprensa Ofi cial— publicado em 09/06/2011
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