
1º FÓRUM DA ÁREA
DE PATRIMÔNIO

GEFIM/COMPATRIM



BREVE HISTÓRICO
COMPATRIM

É uma Subcomissão de Patrimônio, criada a
partir do III encontro GEFIM de 2001, e
instituída através da Portaria CAG 1339 de 20-
9-2001 e revogada através da Portaria
CODAGE 642 de 8-6-2011, tendo como base a
necessidade de melhorias nas normas e
procedimentos, bem como na otimização das
rotinas administrativas da área de Patrimônio
da USP.



NOSSA MISSÃO

Ser o elo entre os setores de Patrimônio das
Unidades e Órgãos, propondo normas e
procedimentos com referências suficientes
para abranger a grande maioria das
especificações.

Ser um grupo representativo dos funcionários
da área, buscando a qualidade e a
excelência como metas.



ATRIBUIÇÕES DA
COMPATRIM

Desenvolver projetos específicos da área de
patrimônio;

Propor procedimentos para administração do
patrimônio da Universidade de São Paulo;

Elaborar manuais;
Assessorar as Unidades em questões da

área;
Elaborar e ministrar treinamento da área de

patrimônio.



NOSSO DESAFIO

A demanda de novas realidades na
Gestão Pública e Administrativa, nos faz
trabalhar de forma a acompanhar esta
evolução nas questões pertinentes à
área, buscando ferramentas necessárias
na tecnologia e aprimorando os
conceitos internalizados, quebrando os
paradigmas.



PROJETOS

IMPLANTADOS

EM ANDAMENTO

FUTUROS



PROJETOS IMPLANTADOS

Manual de Administração Patrimonial da
USP;

Alteração da Portaria de Delegação de
Competência (GR.3570 de 28/03/2005) no
que se refere a Patrimônio (alterada pela
portaria GR nº 4685 de 21/01/2010);

No mercúrio, criação do Objeto “Patrimônio
Animais” (ofício CODAGE/CIRC/035 de
15/04/2004);



PROJETOS IMPLANTADOS

 Integração dos bens móveis do patrimônio do
campus de Lorena para o Sistema Mercúrio;

Participação no Projeto do “Selo Verde”
desenvolvido pelo CCE e MIT;

Participação no Projeto da criação do CEDIR
(ofício GR/CIRC/27 de 05/01/2010);

Criação das novas modalidades de baixa
para descarte de lixo eletrônico: “para Cedir”
e “para Reciclatesc”;



PROJETOS IMPLANTADOS

Boletim Informativo (1ª e 2ª edição);
Elaboração de cadastro com os dados dos

responsáveis pela área de Patrimônio da
USP, compartilhando-o com o CNPq para
envio do Termo de Depósito, diretamente à
Unidade do Pesquisador;

Criação da Portaria Codage 1233 de 21-12-
2011, onde institui princípios e critérios para
Descaracterização e Caracterização de Bens
Móveis(PermanenteXConsumo).

 ;



MAPEAMENTO DA ÁREA

Em 2009, a COMPATRIM realizou
Workshop em todos os Campi da
Universidade, um levantamento de dados
da área de Patrimônio para que
pudéssemos ter subsídios para a
implantação de novos projetos.

A seguir alguns desses dados captados.



DADOS COLHIDOS
DURANTE WORKSHOP- 2009
40 Unidades (65%) não possuem local

adequado para o recebimento ou guarda de
materiais, durante os períodos de
disponibilidade para transferência, doação ou
baixa patrimonial.



DADOS COLHIDOS
DURANTE WORKSHOP- 2009

70 Unidades responderam a pesquisa
 37 (53%) possuem 01 funcionário no setor
 17 (24%) possuem 02 funcionários no setor
 09 (13%) possuem 03 funcionários no setor
 03 (04%) possuem 04 funcionários no setor
 04 (06%) possuem mais de 04 funcionários no setor



Patrimônio
001-123456

PROJETO DESENVOLVIDO

RUSP

• Novo “layout” da etiqueta de Identificação
Patrimonial a ser implantado com o Sistema
Patrimônio WEB;

• Etiqueta com fundo cinza 46 x 15 mm.



PROJETOS EM ANDAMENTO

Parceria com o CNPq nos trâmites que

envolvem a área de Patrimônio;

Sistema Patrimônio WEB, módulo

“Movimentação de bens”.



SUGESTÃO DE PROJETOS
FUTUROS

Retomada do desenvolvimento do Sistema de
Gerenciamento de bens do ACERVO
CULTURAL da Universidade, em parceria com
os Museus da USP;

Desenvolvimento do Sistema de
Gerenciamento de Patrimônio Imóveis;

Desenvolvimento dentro do Sistema
Patrimônio WEB, referente à: incorporações de
bens, incorporações e registros de animais,
baixas e transferências.



HORA DO CAFEZINHO

PRÓXIMO TEMA:

Patrimônio WEB

Módulo “Movimentação de Bens”


