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COMISSÃO DE PATRIMÔNIO 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2018 

 
PROCEDIMENTO EM CASOS DE FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS 

 

A presente tem por finalidade instruir os procedimentos que devem ser adotados pelos 

empregados públicos, no que diz respeito a furto, roubo e extravio de bens sob sua 

responsabilidade. 

 

1. FURTO OU ROUBO 
 

a) Inicialmente, o responsável pelo bem deverá providenciar a expedição do Boletim de 

Ocorrência ou do Termo Circunstanciado junto à Delegacia de Polícia, após o qual deverá 

comunicar o fato imediatamente à Unidade de Patrimônio. 

b) Os documentos originais que porventura não tenham sido encaminhados quando da 

comunicação do furto/roubo, deverão ser remetidos à Unidade de Patrimônio para instruir o 

processo de furto; 

A Chefia da Unidade de Patrimônio deverá solicitar a abertura de processo de Sindicância ao 

Controle Interno, o qual designará membros da Comissão de Sindicância responsável pela 

apuração dos fatos.  

Este processo deverá conter no mínimo: 

•  cópia do boletim de ocorrência; 

•  parecer e documentos produzidos pela Comissão de Sindicância designada para 

apurar o fato; 

• depoimento pessoal do responsável do bem lavrado pela Comissão de Sindicância, 

oportunidade de juntar provas que houver; 

• pronunciamento da autoridade que determinou a realização do procedimento 

investigatório, acolhendo ou não as conclusões da Comissão Sindicante. 

c) O processo de sindicância, quando concluído, deverá ser encaminhado à Unidade de 

Patrimônio em conjunto com a Guia de Requisição de Baixa Patrimonial, devidamente 

preenchida e assinada, na qual será solicitada a remoção do item do acervo patrimonial do 

HU-UFJF/EBSERH em decorrência de seu furto ou roubo. 

 

2. EXTRAVIO 
 

a) A Chefia da Unidade deverá solicitar a abertura de processo de Sindicância junto ao 

Superintendente, o qual designará uma Comissão de Sindicância para apurar os fatos. 

b) Cientificar a autoridade policial competente, caso a Sindicância resulte na conclusão 

da ocorrência de furto ou roubo. 

Este processo deverá conter no mínimo: 

• cópia do boletim de ocorrência (se for o caso); 
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• parecer e documentos produzidos pela Comissão de Sindicância designada para 

apurar o fato; 

• pronunciamento da autoridade que determinou a realização do procedimento 

investigatório, acolhendo ou não as conclusões da Comissão Sindicante. 

c) O processo de sindicância quando concluído, deverá ser também encaminhado à 

Unidade de Patrimônio em conjunto com a Guia de Requisição de Baixa Patrimonial, 

devidamente preenchida e assinada, na qual será solicitado a remoção do item extraviado 

do acervo patrimonial do HU-UFJF/EBSERH. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando houver extravio, furto ou roubo de bem (ns) em que fique caracterizado a 

negligência do responsável pela sua guarda, a reposição será sempre efetuada por outro 

bem (idêntico ou similar àquele extraviado). A baixa somente ocorrerá após a incorporação 

do (s) bem (ns) reposto (s), no mesmo processo que originou essa condição. Fica 

estabelecido que no caso de prejuízo causado em relação ao (s) bem (ns) que engloba (m) o 

acervo patrimonial do CISALP, por qualquer empregado público, não se admitirá a reposição 

de valores, pois essa forma de ressarcimento acarretará a perda do Ativo Permanente (pois 

o valor pago em parcelas irreajustáveis não permite a aquisição de um novo bem). 

O bem a ser reposto será sempre idêntico ao extraviado. Somente quando ficar constatado 

que o mesmo não existe no mercado, poderá ser aceito um similar, dando preferência a 

mesma marca. 

 

IMPORTANTE: A comissão de patrimônio é o responsável pela guarda e conservação dos 

bens permanentes lotados nas dependências físicas de sua unidade. A Comissão para 

Levantamento do Inventário Patrimonial de Bens de Consumo e Almoxarifado do CISALP 

deverão manter, obrigatoriamente, fiscalização contínua e rigorosa sobre os bens, cobrando 

de todos os empregados públicos que zelem pelos materiais por eles utilizados. O 

Empregado público é o responsável imediato sobre o bem que está em seu uso, sendo 

responsável, pelos danos causados por má conservação dos bens móveis e equipamentos, 

devendo substituí-los na eventualidade de responsabilidade comprovada através de 

processo administrativo de sindicância. 

 

A presente instrução está disponibilizada no site do CISALP e publicada no mural na presente 

data. 

 

Lagoa formosa, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

Lucélia Soares de Lima  
Presidente 

 
Jussara Rodrigues Regis de Melo                                   Marcela Morais Gomes  
                  Membro                                                                      Membro  


