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INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA PROAD Nº 001/2021

Dispõe sobre procedimentos para

atualização das informações no Sistema de

Administração de Patrimônio - SIAP, a

serem adotados por servidores

responsáveis por bens públicos, no âmbito

das unidades administrativas e acadêmicas

da Universidade, visando melhor controle

patrimonial.

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –

UESB, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de manter atualizadas

as informações no Sistema de Administração de Patrimônio - SIAP, bem como os

procedimentos a serem adotados por servidores responsáveis por bens públicos, no

âmbito das unidades administrativas e acadêmicas da Universidade, vem comunicar

as rotinas e procedimentos necessários para melhor controle na área patrimonial. Para

tanto, resolve expedir a seguinte instrução administrativa.

DA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE

PATRIMÔNIO - SIAP

1. A Assessoria Especial de Gestão de Pessoas - AGP é a instância responsável

por encaminhar, mensalmente, ao Setor de Patrimônio da UESB a relação de

servidores nomeados e/ou exonerados, com a finalidade de auxiliar na atualização das

informações do Sistema de Administração de Patrimônio –SIAP.

2. A Coordenação de Patrimônio da UESB, com as informações sobre o servidor

nomeado e/ou exonerado para alguma das unidades administrativas ou acadêmicas,
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fará a consulta dos registros no Sistema de Administração de Patrimônio - SIAP, em

busca de bens patrimoniais sob a responsabilidade desse servidor.

3. Após a consulta dos registros no Sistema de Administração de Patrimônio -

SIAP, inexistindo bens vinculados ao nome do servidor, a declaração de nada consta

será emitida tempestivamente, informando que, naquela data, não existe nenhuma

pendência (sinistro, perda ou extravio) referente à guarda de bens patrimoniais da

unidade administrativa e/ou acadêmica a qual estava sob sua gestão.

4. Não obstante, após a consulta dos registros no Sistema de Administração de

Patrimônio - SIAP, havendo registro de bens vinculados ao nome do servidor, será

realizado o levantamento patrimonial de modo a constatar a existência de algum tipo

de pendência, assim como a necessidade de atualização de dados no referido sistema.

Além disso, haverá renovação do termo de responsabilidade da unidade administrativa

ou acadêmica anterior, com a confecção de novo termo de responsabilidade de bens

da unidade administrativa ou acadêmica à qual foi nomeado.

5. O termo de responsabilidade, por ser um documento sem prazo de vigência

determinado, independentemente da data de emissão, não perde sua validade. Assim,

quem assinou o termo permanecerá responsável pela guarda dos bens ali

relacionados até que haja a emissão de novo termo, com atualização dos dados do

novo gestor e assinatura deste, mediante levantamento a qualquer tempo,

independente do período de inventário.

6. Ressalta-se, ainda, que, na movimentação de bens, os responsáveis devem

informar à Coordenação de Patrimônio, por e-mail ou via SEI, a necessidade de

movimentar um determinado bem, indicando o número de tombo, a descrição do bem

e o destino. Dessa forma, a Coordenação de Patrimônio emitirá termo de transferência

de bens em 03 vias e acompanhará a movimentação e coleta da assinatura do

cedente e do cessionário.

DA RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

7. A inobservância do quanto disposto acima pode acarretar responsabilização do
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servidor público, seja ele o gestor atual ou o anterior.

8. Cumpre informar que a não localização de bens será relatada ao servidor, o

qual deverá apresentar justificativa, contudo, não havendo resolução, será formalizado

processo de sindicância e até mesmo processo administrativo, para apuração e

responsabilização.

9. Por fim, vale reiterar que, segundo a Lei 6.677/94 (Estatuto do Servidor Público

do Estado da Bahia) em seu Art. 175, VII, é dever do servidor zelar pela conservação

do patrimônio público.

Esta Instrução Administrativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitória da Conquista – BA, 25 de maio de 2021.

ELINALDO LEAL SANTOS

Pró-Reitor de Administração da UESB


