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Modelo de Processo de Negócio
Introdução
Este documento foi criado com o objetivo de apresentar os processos de trabalho como serão (TO BE) quando o
cliente passar a usar o SIGPAT como ferramenta de trabalho na execução da Gestão de Materiais e Serviços.
Estes processos foram aprovados pelo Governo de Estado do Mato Grosso que passará a executar suas atividades
conforme aqui descrito e usar os artefatos aqui propostos.

Patrimônio Mobiliário
Gerir Patrimônio Mobiliário
BPMN Gerir Patrimônio Mobiliário

Realizar Entrada dos
Bens

«BusinessProcess»
Prov idenciar Aquisição
de Bens

«BusinessProcess»
Gerenciar o Catálogo de
Material

Registra dados do contrato
de manutenção de bens
patrimoniais indicando os
bens atendidos por este
contrato

«BusinessProcess»
Mov imentar Bens

«BusinessProcess»
Realizar Baixa de Bens

«BusinessProcess»
Realizar Inv entário
Patrimonial

«BusinessProcess»
Gerenciar Estrutura
Organizacional

«BusinessProcess»
Manter Cadastro do Bem
Patrimonial

«BusinessProcess»
Prestar Contas ao
Financeiro

«BusinessProcess»
Monitorar os Processso
de Trabalho

Modelo de Processo de Negócio

Página: 13

Realizar Entrada dos Bens
Este é o macro-processo que descreve todas as atividades para entrada de bens patrimoniais móveis recebidos por
uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.
Neste macro-processo podemos identificar três processos de trabalho específicos:
Entrada de bens próprios do Estado
Entrada de bens de terceiros usados pelo Estado
Incorporação de bens de terceiros usados pelo Estado ao patrimônio do Estado.
Este último processo só ocorrerá se existirem bens de terceiros usados pelo Estado, que por força de contrato deverá
ser incorporados contabilmente e fisicamente ao patrimônio do Estado após um período pré-determinado em
contrato.
Realizar Entrada dos Bens
BPMN Realizar Entrada dos Bens

Realizar Entrada de Bem
Próprio

«BusinessProcess»
Realizar Entrada de Bem
de Terceiros

«BusinessProcess»
Realizar Incorporação de
Bem de Terceiros

Realizar Entrada de Bem de Terceiros
Neste processo são descritas todas as atividades necessárias para a entrada de bens de terceiros que estão sendo
utilizados pelo Estado.
Os tipos de uso possíveis são:
a) Convênio
b) Comodato
c) Locação
d) Outsoursing
e) Leasing
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Realizar Entrada de Bem de Terceiros

Recebedor
O recebedor é o servidor designado pelo órgão para receber os bens entregues nas várias unidades administrativas
existentes. Poderá ser o responsável por uma unidade de interior, o servidor responsável pela unidade de patrimônio
nas várias instalações do órgão na capital ou um servidor lotado no Núcleo Gestor de Patrimônio.
Este último poderá receber bens destinados a qualquer um dos órgãos formadores do Núcleo Gestor de Patrimônio.
Pode ser:
Servidor da Gerencia de Patrimônio
Servidor da Gerencia de Tecnologia
Servidor da Gerencia de Transporte
Servidor de Unidade de Saúde (representante da unidade)
Servidor de Unidade do Interior (representante da unidade)
Comissão de Recebimento (3 servidores, preferencialmente servidor de carreira - por portaria / compras acima
8000).

Emite laudo de avaliação do estado dos bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. Logo após receber os bens e avaliá-los fisicamente, o recebedor
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preenche documento contendo sua impressão sobre o estado de conservação dos bens recebidos e a localização
pretendida para cada um dos bens.
Este documento deverá ser feito a partir de modelo determinado pela SPA e enviado ao NGP junto com os
documentos comprobatórios de propriedade.

Encaminha documentos para cadastro dos bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor reúne toda a documentação recebida e seu laudo de
avaliação - quando adequado, e encaminha ao NGP para que ele realize o cadastramento dos bens no SIGPAT.

Informa que não receberá os bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor informa o entregador de que os bens não estão de acordo
com o descrito nos documentos e não permite o descarregamento dos bens nas dependências do órgão.
Quando o problema for os documentos, o recebedor pedirá a correção dos documentos.
Quando o problema for os bens diferentes do esperado, o recebedor pedirá a substituição dos bens.
O recebedor então marcará nova data de entrega e interrompe o processo de entrada iniciado.

Recebe os bens e os documentos comprobatórios da utilização
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor poderá receber uma ligação do entregador para agendar a
entrega.
No dia e hora marcado o entregador chegará com os bens a receber e o recebedor irá conferir se existem todos os
documentos necessários a recepção (contrato, convênio, comodato e termo de permissão).
Se estiver faltando algum documento obrigatório para o tipo de entrada que se pretende realizar o recebedor não
poderá realizar a recepção - inclusive não permitindo que o entregador deixe no órgão enquanto providencia os
documentos.
Se existirem todos os documentos o recebedor deverá conferir a Nota Fiscal, ou documento equivalente, em relação
aos bens entregues - descrição do item da nota e quantidade.
Se existir divergência o recebedor irá realizar atividades de devolução ou solicitar correção.
Se não existir divergência o recebedor irá assinar o canhoto da Nota fiscal ou a via de documento equivalente, e irá
armazenar os bens recebidos até a conclusão do processo de entrada.

Documento Adicional
Termo de Convênio
Documento emitido pelo gestor do convenio em que determina que os bens adquiridos com verba dele devem ser
usados em regime de cessão de uso pelo órgão durante a vigência do convênio.
Termo de Comodato
Documento emitido pelo gestor do comodato em que determina que os bens adquiridos com verba dele devem
ser usados em regime de cessão de uso pelo órgão durante a vigência do comodato.
Contrato de Locação
Documento emitido pelo locador em que determina que os bens podem ser usados enquanto o Estado pagar
contrapartida financeira.
Contrato de Outsoursing
Documento emitido pelo executor do serviço em que determina que os bens podem ser usados enquanto o
Estado usar os serviços e pagar contrapartida financeira.
Contrato de Leasing
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Documento emitido pelo locador em que determina que os bens podem ser usados enquanto o Estado pagar
contrapartida financeira e ao final do contrato poderá adquirir o bem e incorporá-lo ao seu patrimônio mediante
ajuste financeiro.
Termo de Permissão
Documento emitido pelo permissionário em que determina que os bens podem ser usados pelo Estado durante o
tempo determinado pelo termo de permissão.

Laudo de Avaliação
Situação física dos bens
Localização pretendida para os bens
No caso de permuta
Bens a serem permutados
No caso de doação
Manifestação de interesse em receber a doação

Nota Fiscal
Nas compras este documento é obrigatório

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Cadastra os bens em utilização
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NPG cadastra os bens recebidos informando os dados
da Nota Fiscal ou documento equivalente, as características dos bens e dados relacionados a adição do bem
recebido a outro bem patrimonial já existente. Depois o SIGPAT irá gerar o número identificador adequado para
cada bem.
O SIGPAT exigirá que se informe os documentos comprobatórios desta entrada, como anexos da entrada.
Para os bens de terceiros será preciso preencher a data de atesto com a data de publicação do
convênio/comodato/contrato. É também necessário informar quem é o proprietário dos bens e o fim de vigência do
convênio/comodato/contrato para se monitorar quando estes bens devem ser devolvidos ou incorporados ao
patrimônio do órgão que os utiliza - quando possível.
Ao final do cadastro o SIGPAT gera o termo de recebimento definitivo que deverá ser assinado pelo servidor do
NGP.
Serão geradas etiquetas que deverão ser coladas nos bens para facilitar sua identificação.

Etiqueta os bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá pegar as etiquetas que contém os números
patrimoniais gerados durante o cadastramento e irá colá-las nos bens associados a estes números.
A colagem da etiqueta deve respeitar regras quanto a localização e deve ser realizada segundo procedimentos
formalmente estabelecidos.

Guarda bens etiquetados em depósito
AITIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá guardar todos os bens etiquetados no
depósito para distribuir depois.
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Isso ocorrerá em algumas situações:
a) quando o bem for comprado na fase final de uma obra e ainda não for possível instalá-lo;
b) quando o bem precisar de intervenção da equipe de informática para instalação de algum programa ou
configuração;
c) quando os bens forem comprados para distribuição gratuita e será preciso selecionar as entidades que os
receberão.

Separa as etiquetas para afixar nos bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá pegar as etiquetas que contém os números
patrimoniais gerados durante o cadastramento e irá separá-las em um envelope para enviar ao recebedor que irá
colá-las.
A colagem da etiqueta deve respeitar regras quanto a localização e deve ser realizada segundo procedimentos
formalmente estabelecidos.

Etiquetas
IMPRESSO GERADO PELO SIGPAT

Nota de Recebimento
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Realizar Entrada de Bem Próprio
Neste processo são descritas todas as atividades necessárias para a entrada de bens no patrimônio do Estado.
O tipos de entrada possíveis são:
a) Aquisição com Recursos Próprios
b) Aquisição com Recursos de Fundos
c) Aquisição com Recursos de Convênio
d) Recebimento de Doação
e) Realização de Permuta
f) Recebimento de Bem em Dação em Pagamento
g) Fabricação Própria
h) Nascimento de Semovente
i) Outras entradas extra-orçamentárias.
Quando a UG for Central de Baixa ela só poderá fazer entrada de bens por Doação. Outra forma de entrada de bens
na Central de Baixa é a Transferência entre UGs, mas esta será melhor detalhada em outro momento.
Realizar Entrada de Bem Próprio

Gestor do Contrato
Setor do órgão responsável pela gestão do contrato. Como gestão do contrato entende-se a fiscalização da execução
do contrato, a penalização do fornecedor quando ele não executar o contrato a contento e o atesto das entregas feitas
de acordo com o contrato

Emite parecer sobre entrega conforme contrato
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O Gestor do Contrato irá verificar se o fornecedor está cumprindo
todas as exigências contratuais, tais como:
- entregando no prazo contratado;
- sua regularidade fiscal se mantém nas mesmas condições da época da contratação;
- os bens entregues estão de acordo com as especificações contratadas;
- as quantidades entregues estão de acordo com o cronograma de entrega;
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- se os valores estão de acordo com o contratado; e
- se as retenções foram calculadas corretamente.
Ao final de sua avaliação o Gestor do Contrato irá emitir um parecer informando suas conclusões. O parecer pode
ser favorável ao recebimento; ou desfavorável ao recebimento. Neste último caso o Gestor do Contrato deverá
informar os problemas encontrados e como resolvê-los para que o NGP possa realizar as ações necessárias.

Recebedor
O recebedor é o servidor designado pelo órgão para receber os bens entregues nas várias unidades administrativas
existentes. Poderá ser o responsável por uma unidade de interior, o servidor responsável pela unidade de patrimônio
nas várias instalações do órgão na capital ou um servidor lotado no Núcleo Gestor de Patrimônio.
Este último poderá receber bens destinados a qualquer um dos órgãos formadores do Núcleo Gestor de Patrimônio.
Pode ser:
Servidor da Gerencia de Patrimônio
Servidor da Gerencia de Tecnologia
Servidor da Gerencia de Transporte
Servidor de Unidade de Saúde (representante da unidade)
Servidor de Unidade do Interior (representante da unidade)
Comissão de Recebimento (3 servidores, preferencialmente servidor de carreira - por portaria / compras acima
8000).

Solicita a busca dos bens sob a guarda do Estado
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor - após o prazo dado por ele para entrega dos itens
faltantes, ou de posse dos documentos devolvidos pelo NGP - envia ofício ao entregador informando que ele tem um
prazo para buscar os bens que estão sob a guarda do Estado. Caso os bens não sejam retirados no prazo o órgão irá
destiná-lo a outro fim que não o de cumprimento da contrapartida contratada no processo licitatório.
Findo o prazo e o entregador não veio buscar os bens o recebedor irá "Realizar Destinação Alternativa" para os bens.
Findo o prazo e o entregador veio buscar os bens o recebedor fará a devolução dos bens.

Devolve os bens recebidos
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor irá permitir que o entregador pegue de volta seus bens e
emitirá recibo que será assinado pelo entregador dando quitação em relação aos bens que estavam em poder do
Estado mas, que por algum motivo, foram devolvidos a ele.
Neste caso o processo de entrada é interrompido.

Emite laudo de avaliação do estado dos bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. Logo após receber os bens e avaliá-los fisicamente, o recebedor
preenche documento contendo sua impressão sobre o estado de conservação dos bens recebidos e a localização
pretendida para cada um dos bens.
Este documento deverá ser feito a partir de modelo determinado pela SPA e enviado ao NGP junto com os
documentos comprobatórios de propriedade.
Quando for doação manifesta o interesse do órgão em receber tais bens.
Quando for permuta lista também os bens do órgão que serão permutados.

Encaminha documentos para cadastro dos bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor reúne toda a documentação recebida e seu laudo de
avaliação - quando adequado, e encaminha ao NGP para que ele realize o cadastramento dos bens no SIGPAT.
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Informa que não receberá os bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor informa o entregador de que os bens não estão de acordo
com o descrito nos documentos e não permite o descarregamento dos bens nas dependências do órgão.
Quando o problema for os documentos, o recebedor pedirá a correção dos documentos.
Quando o problema for os bens diferentes do esperado, o recebedor pedirá a substituição dos bens.
O recebedor então marcará nova data de entrega e interrompe o processo de entrada iniciado.

Realizar destinação alternativa para os bens
Este processo descreve como os bens não recebidos formalmente devem ser descartados pelo órgão quando o
fornecedor não vier buscar.
O Recebedor deverá abrir processo administrativo solicitando instruções das autoridades competentes para dar
destinação aos bens. Pode fazer o desfazimento, doar os bens a entidade filantrópica, etc.
Como nenhuma atividade deste processo pode ser realizada com o auxilio do SIGPAT então não descreveremos
detalhadamente este processo.
Realizar destinação alternativa para os bens

Recebe os bens e os documentos comprobatórios da propriedade
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O recebedor poderá ser avisado da entrega (pelo SIAG) ou receber uma
ligação do entregador para agendar a entrega.
No dia e hora marcado o entregador chegará com os bens a receber e o recebedor irá conferir se existem todos os
documentos necessários a recepção.
Se estiver faltando algum documento obrigatório para o tipo de entrada que se pretende realizar o recebedor não
poderá realizar a recepção - inclusive não permitindo que o entregador deixe no órgão enquanto providencia os
documentos.
Se existirem todos os documentos o recebedor deverá conferir a Nota Fiscal, ou documento equivalente, em relação
aos bens entregues - descrição do item da nota e quantidade. Se o recebedor for um servidor do NGP ele também
verificará se a descrição do item da nota, sua quantidade e valor conferem com o que foi especificado no processo de
aquisição do SIAG.
Se existir divergência o recebedor irá realizar atividades de devolução ou solicitar correção.
Se não existir divergência o recebedor irá assinar o canhoto da Nota fiscal ou a via de documento equivalente, e irá
armazenar os bens recebidos até a conclusão do processo de entrada. Para as aquisições , este ato formaliza o
recebimento provisório dos bens.

Solicita entrega dos bens faltantes
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT.Quando o recebedor perceber que a quantidade de itens recebidos é
menor que a quantidade esperada. (esta informação só existe se o recebedor foi comúnicado da entrega ou é capaz
de acessar o SIAG para conhecer a quantidade adquirida e o cronograma de entrega). O recebedor deverá permitir
que o entregador guarde os bens no órgão, mas não assina o canhoto da Nota Fiscal ou via de documento
equivalente. O recebedor emitirá documento informando que o entregador tem um prazo para entregar os bens
faltantes e se não cumprir o prazo deverá vir buscar os bens deixados sob a guarda do estado sob pena de
desfazimento do órgão.
Findo o prazo dado e o entregador não apresentou os itens faltantes, o recebedor deverá realizar os procedimentos
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adequados.
Findo o prazo dado e o entregador apresentou os itens faltantes, o recebedor irá assinar o canhoto da Nota fiscal ou a
via de documento equivalente, e irá armazenar os bens recebidos até a conclusão do processo de entrada. Para as
aquisições , este ato formaliza o recebimento provisório dos bens.

Documento Adicional
Ordem de Fornecimento
Documento emitido no final do processo de aquisição (SIAG)
Termo de Doação
Documento emitido pelo doador - deve conter os bens doados com seus valores, quando não vier acompanhado
da Nota Fiscal
Termo de Permuta
Documento emitido pelas entidades envolvidas na permuta - deve conter os bens permutados com seus valores,
quando não vier acompanhado da Nota Fiscal.
Atestado de Nascimento
Documento emitido por veterinário
Guia de Produção Interna
Documento emitido pela unidade administrativa produtora - deve conter as matérias-prima usadas para a
fabricação com seus valores de custo.
Carta de Adjudicação
Sentença Judicial
Termo de Convênio
Documento emitido pelo gestor do convenio em que determina que os bens adquiridos com verba dele devem ser
incorporados ao patrimônio do conveniado.

Laudo de Avaliação
Situação física dos bens
Localização pretendida para os bens
No caso de permuta
Bens a serem permutados
No caso de doação
Manifestação de interesse em receber a doação

Nota de Empenho
Nas compras este documento é obrigatório

Nota Fiscal
Nas compras este documento é obrigatório

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Cadastra bens adquiridos
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ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a entrada é algum tipo de compra, o servidor do NPG
cadastra os bens recebidos informando o Número do Empenho e o SIGPAT irá verificar se o empenho existe no
FIPLAN e buscar o valor do empenho. O usuário irá preencher os dados da Nota Fiscal, as características dos bens
e dados relacionados adição do bem recebido a outro bem patrimonial já existente e o SIGPAT irá gerar o número
patrimonial adequado para cada bem. O SIGPAT deverá verificar se o valor total da entrada não ultrapassa o saldo
do empenho informado e se ultrapassar não permitirá a entrada.
Quando a entrada não for por compra então o servidor do NGP irá preencher os dados da Nota Fiscal ou documento
equivalente, as características dos bens e dados relacionados adição do bem recebido a outro bem patrimonial já
existente e o SIGPAT irá gerar o número patrimonial adequado para cada bem.
Para cadastro de bens adquiridos com verba de Fundo Especial o usuário do SIGPAT deverá escolher o tipo de
entrada "Aquisição com Recursos do Fundo" e o SIGPAT exigirá que se informe o nome do Fundo Especial
financiador.
Para cadastro de bens adquiridos com verba de Convênio e, nas regras do convênio, o bem deve ser incorporado
diretamente ao órgão o usuário do SIGPAT deverá escolher o tipo de entrada "Aquisição com Recursos do
Convênio" e o SIGPAT exigirá que se informe o nome do convênio.
Para cadastro de bens adquiridos para distribuição gratuita (subelemento 32) ou para premiações (subelemento 31) o
usuário escolherá o tipo de entrada "distribuição gratuita" ou "premiações" e o SIGPAT só permitirá escolher
materiais cuja conta contenha o subelemento associado aquele tipo de entrada.
Para os outros tipo de entrada o usuário identificará o tipo de entrada mais adequado.
Em todos os casos o SIGPAT exigirá que se informe os documentos comprobatórios desta entrada, como anexos da
entrada.
Após preencher a data de atesto da entrada e confirmar o cadastro, o SIGPAT irá registrar os dados desta entrada em
arquivo que será lido pelo FIPLAN para contabilização patrimonial.
Ao final do cadastro o SIGPAT gera o termo de recebimento definitivo que deverá ser assinado pelo servidor do
NGP e permitirá que ele separe as plaquetas que serão afixadas nos bens cadastrados.

Emite parecer sobre entrega conforme Empenho
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá verificar se o fornecedor está cumprindo todas
as exigências contidas no empenho e processo de aquisição (SIAG), tais como:
- entregando no prazo estipulado;
- sua regularidade fiscal se mantém nas mesmas condições da época da licitação;
- os bens entregues estão de acordo com as especificações licitadas;
- as quantidades entregues estão de acordo com o cronograma de entrega;
- se os valores estão de acordo com o licitado; e
- se as retenções foram calculadas corretamente.
Ao final de sua avaliação o servidor do NGP irá emitir um parecer informando suas conclusões. O parecer pode ser
favorável ao recebimento; ou desfavorável ao recebimento. Neste último caso o servidor do NGP deverá informar os
problemas encontrados e como resolvê-los.

Emplaqueta os bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá pegar as plaquetas que contém os números
patrimoniais gerados durante o cadastramento e irá colá-las nos bens associados a estes números.
A colagem da plaqueta deve respeitar regras quanto a localização e deve ser realizada segundo procedimentos
formalmente estabelecidos.

Encaminha documentos para devolução dos bens
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ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. Quando o servidor do NGP não receber os documentos para
verificação de regularidade fiscal ou não conseguir resolver algum problema em relação a entrega dos bens que
impeça seu recebimento. Será necessário encaminhar os documentos recebidos até o momento ao recebedor para
que ele providencie a devolução dos bens que estão sob a guarda do Estado em regime de "Recebimento
Provisório".

Encaminha para Gestor do Contrato para verificação
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, quando não for o gestor do contrato, enviará todos
os documentos recebidos - inclusive documentos referentes a regularidade fiscal do fornecedor.
Este documentos serão enviados ao gestor do contrato para que ele faça as verificações exigidas em contrato antes
do recebimento dos bens.

Guarda bens emplaquetados em depósito
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá guardar todos os bens emplaquetados no
depósito para distribuir depois.
Isso ocorrerá em algumas situações:
a) quando o bem for comprado na fase final de uma obra e ainda não for possível instalá-lo;
b) quando o bem precisar de intervenção da equipe de informática para instalação de algum programa ou
configuração;
c) quando for comprado algum bem excedente para atender emergências (condicionador de ar sobressalente);
d) quando os bens forem comprados para distribuição gratuita e será preciso selecionar as entidades que os
receberão.

Separa as plaquetas para afixar nos bens
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá pegar as plaquetas que contém os números
patrimoniais gerados durante o cadastramento e irá separá-las em um envelope para enviar ao recebedor que irá
colá-las.
A colagem da plaqueta deve respeitar regras quanto a localização e deve ser realizada segundo procedimentos
formalmente estabelecidos.

Solicita documentos para avaliação de regularidade fiscal
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP envia ofício ao fornecedor pedindo os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal, que são:
- Certidão Negativa do FGTS;
- Certidão Negativa do INSS;
- Certidão Negativa da Receita Federal;
- Certidão Negativa da Receita Estadual:
- Declaração de Não Contratação de menores de 14 anos;
- Declaração de Não Penalização junto aos órgãoss da Administração;
- Certidão Negativa da Divida Ativa Estadual;
- Certidão Negativa da Divida Ativa Federal;

Solicita resolução do problema de regularidade fiscal
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP dará um prazo para resolver o problema de
regularidade fiscal do fornecedor.
Findo o prazo e o fornecedor não resolver, o servidor do NGP providenciará a devolução dos bens recebidos
provisoriamente.
Findo o prazo e o fornecedor resolver, o servidor do NGP providenciará o atesto da Nota Fiscal e o recebimento
definitivo dos bens. O atesto poderá ser feito por comissão, criada para este fim, composta por servidores do NGP.

Modelo de Processo de Negócio

Página: 23

Ou o atesto pode ser feito por técnico especialista quando nenhum servidor do NGP for capaz de realizar o atesto.

Solicita substituição de nota fiscal
ATIVIDADE SEM AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP dará um prazo para substituir a Nota Fiscal
preenchida incorretamente.
Findo o prazo e o fornecedor não substituir, o servidor do NGP providenciará a devolução dos bens recebidos
provisoriamente.
Findo o prazo e o fornecedor substituir, o servidor do NGP providenciará o atesto da Nota Fiscal e o recebimento
definitivo dos bens. O atesto poderá ser feito por comissão, criada para este fim, composta por servidores do NGP.
Ou o atesto pode ser feito por técnico especialista quando nenhum servidor do NGP for capaz de realizar o atesto.

Documentos comprobatórios de regularidade fiscal
- Certidão Negativa do FGTS;
- Certidão Negativa do INSS;
- Certidão Negativa da Receita Federal;
- Certidão Negativa da Receita Estadual:
- Declaração de Não Contratação de menores de 14 anos;
- Declaração de Não Penalização junto aos órgãoss da Administração;
- Certidão Negativa da Divida Ativa Estadual;
- Certidão Negativa da Divida Ativa Federal;

Nota de Recebimento
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT.

Realizar Incorporação de Bem de Terceiros
Neste processo são descritas todas as atividades necessárias para a incorporação contábil de bem que está em poder
do Estado na forma de convênio/comodato/leasing.
Esta incorporação só acontecerá se existir cláusula contratual que permita tal ação. O bem nestas condições será
tratado a partir deste momento como bem do Estado, inclusive recebendo tombamento.
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Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Emplaqueta os bens, assina os termos de responsabilidade e envia uma via ao NGP
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela unidade de localização que receber a CI e os
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documentos anexos providenciará a colagem das plaquetas e assinará o Termo de Responsabilidade.
Este responsável deverá então devolver uma via do Termo de Responsabilidade ao NGP.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Cadastra a incorporação dos bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá informar que i tipo de entrada é
"Incorporação de Bem de Terceiros" e irá selecionar os materiais a serem incorporados.
Para garantir a correção da pesquisa o servidor do NGP irá filtrar todos os materiais da entrada de bem de terceiros
que tem o convênio/comodato/contrato de onde se pretende incorporar os bens.
O sistema apresentará os bens daquela entrada e gerará número patrimonial para estes bens, mantendo os bens nas
localizações atuais deles. Ao final deste cadastramento o sistema gera uma Nota de Recebimento que deve ser
ignorada pelo servidor do NGP.

Identifica a localização dos bens e emite os Termos de Responsabilidade
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP pesquisa no sistema, a partir da consulta geral,
todos os bens da entrada que acabou de ser realizada.
O sistema irá apresenta a lista destes bens e o servidor do NGP irá emitir relatório dos bens agrupados por
localização.
Com este relatório em mãos o servidor do NGP irá à tela de emissão dos Termos de Responsabilidade e os emitirá um para cada Localização indicada com os bens explicitamente definidos.

Identifica a localização dos bens e solicita sua transferência para o NGP
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP pesquisa no sistema, a partir da consulta geral,
todos os bens de terceiros cujo documento associado seja o Convênio/Comodato/Contrato vencido.
O sistema irá apresenta a lista destes bens que podem ter sido registrados em uma ou mais entradas.
Com a listagem dos bens (agrupados por localização) em mãos o servidor do NGP irá enviar CI pedindo os bens
para providenciar a devolução.

Recebe aviso de que existem bens terceiros cujo Convênio/Comodato/Contrato venceu
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP entra no sistema ou acessa seu e-mail e
visualizará aviso gerado pelo sistema informando que o documento associado a uma entrada de bem de terceiros
teve seu fim de vigência.

Registra assinatura do Termo de Responsabilidade e o arquiva
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, assim que receber o Termo de
Responsabilidade assinado registra no SIGPAT a data de sua assinatura e arquiva o documento em local apropriado.

Separa as plaquetas e solicita emplaquetamento e assinatura do Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP irá pegar as plaquetas que contém os números
patrimoniais gerados durante o cadastramento e irá separá-las em um envelope para enviar à unidade de localização
que irá colá-las.
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A colagem da plaqueta deve respeitar regras quanto a localização e deve ser realizada segundo procedimentos
formalmente estabelecidos.
O servidor do NGP também prepara CI pedindo a colagem das plaquetas e a assinatura do Termo de
Responsabilidade enviado em anexo.

Verifica se o Convênio/Comodato/Contrato permite a incorporação
Busca a cópia do Convênio/Comodato/Contrato guardada nos arquivos no NGP e verifica se existe alguma cláusula
que permita a incorporação e, quando permitir, quais os procedimentos exigidos no documento para efetivar tal
incorporação.

Circular Interna
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre unidades administrativas dentro de
uma UG.

Documentos Adicional
Termo de Convênio
Documento emitido pelo gestor do convenio em que determina que os bens adquiridos com verba dele devem ser
usados em regime de cessão de uso pelo órgão durante a vigência do convênio.
Termo de Comodato
Documento emitido pelo gestor do comodato em que determina que os bens adquiridos com verba dele devem
ser usados em regime de cessão de uso pelo órgão durante a vigência do comodato.
Contrato de Locação
Documento emitido pelo locador em que determina que os bens possam ser usados enquanto o Estado pagar
contrapartida financeira.
Contrato de Outsoursing
Documento emitido pelo executor do serviço em que determina que os bens podem ser usados enquanto o
Estado usar os serviços e pagar contrapartida financeira.
Contrato de Leasing
Documento emitido pelo locador em que determina que os bens possam ser usados enquanto o Estado pagar
contrapartida financeira e ao final do contrato poderá adquirir o bem e incorporá-lo ao seu patrimônio mediante
ajuste financeiro.

Relatório de Bens agrupados por Localização
RELATORIO GERADO PELO SIGPAT

Termo de Responsabilidade (2 vias)
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT

Movimentar Bens
Este é o macro-processo que descreve todas as atividades para movimentar bens patrimoniais móveis que estão sob a
guarda de uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.
Neste macro-processo podemos identificar cinco processos de trabalho específicos:
Transferir bens patrimoniais entre unidade administrativas de uma UG.
Transferir bens patrimoniais para entidades externas à UG
Transferir bens patrimoniais para a Central de Baixa
Transferir bens patrimoniais entre UGs
Devolver bens patrimoniais transferidos temporariamente para suas Unidades de origem.
O processo de transferência entre UGs acontece temporariamente com todas as Unidades do Estado independente de
serem da administração direta ou indireta. Já a transferência definitiva entre UGs só se dá entre entes da
administração direta.
Movimentar Bens

Modelo de Processo de Negócio

Página: 27

BPMN Mov imentar Be...

Transferir Internamente
Bens

«BusinessProcess»
Transferir Bens para
Manutenção Externa

«BusinessProcess»
Dev olv er Bens em
Transferencia Temporária

«BusinessProcess»
Transferir Bens para a
Central de Baixas

«BusinessProcess»
Transferir Bens entre
Unidades Gestoras

Devolver Bens em Transferência Temporária
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para o registro da devolução de bens cedidos
temporariamente a outras unidades administrativas ou outras unidades gestoras. Também registra a devolução de
bens entregues a fornecedores para que eles realizem consertos dentro ou fora da garantia.
Devolver Bens em Transferência Temporária
BPMN Dev olv er Bens em Transferencia Temporá...

Dev olv er Transferencia
Temporária entre
Unidades Gestoras

«BusinessProcess»
Dev olv er Transferencia
Interna Temporária

«BusinessProcess»
Dev olv er Bens Env iados
para Manutenção

Devolver Bens Enviados para Manutenção
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para que sejam devolvidos os bens enviados para
conserto junto a fornecedores (garantia, contratados ou eventuais).
Devolver Bens Enviados para Manutenção
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Fornecedor
Empresa ou pessoa contratada para realizar conserto nos bens do Estado. Pode ser também a empresa que forneceu o
bem e está cumprindo o prazo de garantia.

Assina Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O fornecedor assina o Termo de transferência e o encaminha ao
NGP para arquivamento.

Entrega os bens, NF dos serviço realizado/parecer informando motivos para não consertar
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O fornecedor, na data e hora marcadas, entrega os bens consertados,
a nota fiscal com o valor dos consertos e um laudo com todos os defeitos encontrados nos bens que não puderam ser
consertados e usa recomendação a respeito.
Pode recomendar o descarte do bem ou a substituição de bem em garantia.

Recebe 1 via do Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O fornecedor recebe uma via do termo de devolução assinado.
Documento que o habilita a receber o valor do conserto.

Servidor no NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Altera a data de previsão de retorno dos bens e emite Termo de Transferência atualizado
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o fornecedor informar que o conserto ainda não está pronto, o
servidor do NGP irá alterar a transferência já registrada modificando a data prevista de devolução e emitirá novo
Termo de Transferência em duas vias para colher novas assinaturas. Estes documentos já saem assinados pelo
servidor do NGP que fez a operação.

Arquiva Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva uma via do Termo em local apropriado.
As devoluções serão arquivadas até a prestação de contas anual.

Arquiva Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva uma via do Termo em local apropriado.
As transferências temporárias serão arquivadas até o seu retorno.

Consulta fornecedor para verificar se já está pronto
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP consulta o fornecedor que está com os bens para
descobrir se os mesmos já estão consertados e podem ser devolvidos.
Esta consulta normalmente é feita por telefone.

Marca data e hora para entrega
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, quando os bens estão prontos então marca data
e hora para que o fornecedor faça a devolução dos bens.

Recebe aviso de que existem bens em conserto a devolver
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ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, ao entrar no sistema ou a qualquer momento
que desejar, acessa a tela de visualização da agenda de compromisso do sistema que apresenta os avisos de que
existem transferências temporárias em aberto. (data de devolução do bem não preenchida e data prevista de
devolução anterior ou igual a data atual.

Recebe os bens e confere com o Termo de Transferência original
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP recebe a NF, o laudo e os bens.
Pega o Termo de Transferência original e confere para ter certeza que os bens entregues são os mesmos que foram
enviados. Se tiver algum problema informa ao fornecedor que deverá providenciar a entrega dos bens corretos.

Registra devolução, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra a devolução dos bens, com seus custos e
observações sobre o conserto e emite o Termo de Devolução em duas vias. Este documento é assinado pelo servidor
do NGP que fez a operação.

Laudo
Documento emitido pelo fornecedor, explicando os defeitos e os motivos de não ter consertado o bem.

Nota Fiscal
Documento emitido pelo fornecedor que descreve os serviços realizados e os custos deste serviço que deverão ser
pagos posteriormente.

Termo de Devolução
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT.

Termo de Transferência Externa/Manutenção
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Devolver Transferência Interna Temporária
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a devolução das transferências temporárias
realizadas entre unidades administrativas dentro da UG.
Devolver Transferência Interna Temporária
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Responsável da UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Altera a data prevista para devolução e emite Termo de Transferência atualizado
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UL de origem decidiu que pode renovar a
transferência temporária, ele irá alterar a transferência já registrada modificando a data prevista de devolução e
emitirá novo Termo de Transferência em duas vias para colher novas assinaturas.

Arquiva Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem arquiva uma via do Termo em
local apropriado.
A outra via será entregue ao responsável pela UL de destino para arquivamento também.
As transferências temporárias serão arquivadas até o seu retorno.

Assina Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem assina o Termo de Transferência.

Atualiza a devolução e arquiva Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem, quando ela é uma devolução de
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conserto, atualiza os dados da devolução com informações sobre custos do conserto e observações sobre o que fazer
com os bens não consertados, depois arquiva uma via do Termo em local apropriado.
A outra via será entregue ao responsável pela UL de destino para arquivamento também.
As devoluções serão arquivadas até a prestação de contas anual.

Corrige a devolução, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem corrige os dados da devolução
dos bens registrada e emite o Termo de Devolução em duas vias. Estes documentos já saem assinados por ele.

Informa que irá fazer a transferência definitiva
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UG de origem decidiu que não precisa mais
dos bens, ele irá enviar o Termo de Devolução a UL detentora dos bens. Enviará também uma Circular Interna
pedindo que o responsável pela UL de destino inicie o processo de transferência definitiva dos bens cedidos
temporariamente.

Pede devolução dos bens a UL de destino
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UL proprietária decidiu que precisa dos bens,
ele irá enviar o Termo de Devolução a UL detentora dos bens com uma Circular Interna pedindo a devolução dos
bens e a assinatura do Termo de Devolução.

Recebe aviso de que bens transferidos devem ser devolvidos
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem, ao entrar no sistema ou a
qualquer momento que desejar, acessa a tela de visualização da agenda de compromisso do sistema que apresenta os
avisos de que existem transferências temporárias em aberto. (data de devolução do bem não preenchida e data
prevista de devolução anterior ou igual a data atual.

Recebe os bens e confere com o Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem recebe o Termo de Devolução e os
bens; e confere tudo.
Raramente ocorrerá algum problema porque o Termo já foi conferido pela UL de destino e assinado por ela mas
pode ser que no transporte algum bem seja danificado ou se perca.

Registra devolução, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem registra a devolução dos bens e
emite o Termo de Devolução em duas vias. Estes documentos já saem assinados por ele.

Circular Interna
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre as unidades de localização da UG.

Termo de Devolução
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Termo de Transferência Interna
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Responsável da UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
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servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Anexa parecer sobre os bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a transferência temporária foi feita com o objetivo de
consertar os bens transferidos o responsável pela UL de destino (oficina) irá anexar um parecer ao registro da
transferência temporária feita informando se ele conseguiu consertar os bens ou não; qual o custo do conserto e quando ele não conseguir consertar - quais providencias tomar a respeito dos bens.
Pode sugerir o descarte dos bens , o envio para conserto externo ou a sua substituição em garantia.

Assina Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de destino assina o Termo de Transferência.

Recebe informação e assina Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL detentora dos bens recebe o Termo de
Devolução e a Circular Interna. Assina o Termo de Devolução (pois é preciso que os bens "voltem" no sistema para
a UL de origem antes de iniciar a transferência definitiva destes bens a ela) e o devolve ao responsável pela UL de
origem.
Neste momento ela poderá iniciar o processo solicitado na CI.

Reúne bens a devolver e confere com o Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL detentora dos bens recebe o Termo de
Devolução e a Circular Interna e pede a equipe de administração de patrimônio de sua UG que reúna os bens a
serem devolvidos.
Quando todos estiverem reunidos o responsável pela UL detentora dos bens confere com o que está escrito do
Termo de Devolução.

Parecer
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para registro das conclusões sobre o defeito dos bens e a
solução recomendada, quando não for possível realizar o conserto internamente.

Devolver Transferência Temporária entre Unidades Gestoras
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para providenciar a renovação de transferência
temporária realizada entre unidades gestoras integrantes do Estado; ou a efetiva devolução dos bens a unidades
gestora de origem.
É possível que a unidade gestora de origem decida transferir definitivamente os bens para a unidade gestora de
destino, desde que nenhuma das duas envolvidas seja da Administração Indireta. Neste caso será preciso realizar a
devolução e iniciar o processo de doação entre unidades gestoras.
Devolver Transferência entre Unidades Gestoras
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Responsável da UG
Servidor da UG de origem designado para autorizar transferências temporárias/definitivas entre unidades gestoras.
Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.

Analisa a transferência em questão
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG proprietária do bem analisa a transferência
temporária em questão e identifica os bens que ainda não foram devolvidos. Verifica se estes bens são necessários a
sua UG e procura a UG detentora dos bens e negocia a ação a ser tomada.
Após estas tarefas ele comúnica sua decisão ao servidor do NGP para que ele tome as providencias cabíveis.

Assina o Termo de Cessão de Uso
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem assina o Termo de Cessão de Uso.

Recebe os bens e confere com Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem recebe o Termo de Devolução e
os bens da equipe de administração do NGP e confere tudo.
Raramente ocorrerá algum problema porque o Termo já foi conferido pela UG de destino e assinado por ela mas
pode ser que no transporte algum bem seja danificado ou se perca.

Responsável da UG
Servidor da UG de destino designado para solicitar bens e receber transferências temporário/definitivas entre
unidades gestoras. Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.

Assina o Termo de Cessão de Uso
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de destino assina o Termo de Cessão de Uso.

Entrega os bens e assina Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando o Termo de Devolução foi conferido e os bens a devolver
estão todos separados o responsável pela UG detentora dos bens chama a equipe do NGP para entregar os bens e
assinar o Termo de Devolução.
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Recebe a informação e assina Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG detentora dos bens recebe o Termo de
Devolução e o ofício. Assina o Termo de Devolução (pois é preciso que os bens "voltem" no sistema para a UG de
origem antes de iniciar a transferência definitiva destes bens a ela) e o devolve ao NGP.
Neste momento ela poderá iniciar o processo solicitado no ofício.

Reúne os bens para devolver e confere com o Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG detentora dos bens recebe o Termo de
Devolução e o ofício e pede a sua equipe de administração de patrimônio que reúna os bens a serem devolvidos.
Quando todos estiverem reunidos o responsável pela UG detentora dos bens confere com o que está escrito do
Termo de Devolução.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Altera a data prevista para devolução e emite Termo de Cessão de Uso atualizado
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UG proprietária decidiu que pode renovar a
transferência temporária, o servidor do NGP irá alterar a transferência já registrada modificando a data prevista de
devolução e emitirá novo Termo de Cessão de Uso em três vias para colher novas assinaturas.

Arquiva Termo de Cessão de Uso
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva uma via do Termo em local apropriado.
As outras vias serão entregues aos responsáveis pela patrimônio de cada UG envolvida para arquivamento também.
As transferências temporárias serão arquivadas até o seu retorno.

Arquiva Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva uma via do Termo em local apropriado.
As outras vias serão entregues aos responsáveis pelo patrimônio de cada UG envolvida para arquivamento também.
As devoluções serão arquivadas até a prestação de contas anual.

Consulta UG de origem da transferência sobre o que fazer
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP consulta a UG proprietária do bem para pedir
orientações do que fazer. As opções de ação são:
a) pedir os bens de volta;
b) renovar a transferência temporária por mais um tempo;
c) transferir definitivamente estes bens.

Corrige a devolução, emite o Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP corrige a devolução dos bens registrada e emite
o Termo de Devolução em três vias. Estes documentos já saem assinados pelo servidor do NGP que fez a operação.
Ele também modifica os lançamentos contábeis feitos no SIGPAT.
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Informa que a UG de origem irá doar os bens ao destino
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UG proprietária decidiu que não precisa mais
dos bens, o servidor do NGP irá enviar o Termo de Devolução a UG detentora dos bens. Como a UG detentora é da
Adm. Indireta o servidor do NGP enviará também um ofício pedindo que ela inicie o processo de doação dos bens
cedidos temporariamente.

Informa que a UG de origem irá transferir definitivamente os bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UG proprietária decidiu que não precisa mais
dos bens, o servidor do NGP irá enviar o Termo de Devolução a UG detentora dos bens. Como a UG detentora é da
Adm. Direta o servidor do NGP enviará também um ofício pedindo que ela inicie o processo de transferência entre
UGs dos bens cedidos temporariamente.

Pede devolução dos bens a UG de destino
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o responsável pela UG proprietária decidiu que precisa dos bens,
o servidor do NGP irá enviar o Termo de Devolução a UG detentora dos bens com um ofício pedindo a devolução
dos bens e a assinatura do Termo de Devolução.

Recebe aviso de que os bens transferidos devem ser devolvidos
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, ao entrar no sistema ou a qualquer momento
que desejar, acessa a tela de visualização da agenda de compromisso do sistema que apresenta os avisos de que
existem transferências temporárias em aberto. (data de devolução do bem não preenchida e data prevista de
devolução anterior ou igual a data atual.

Registra devolução dos bens, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra a devolução dos bens e emite o Termo
de Devolução em três vias. Estes documentos já saem assinados pelo servidor do NGp que fez a operação.
Ao devolver o sistema gera uma baixa de bens de terceiros no sistema SIGPAT.

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Termo de Devolução
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT.

Termo de Cessão de Uso
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Transferir Bens entre Unidades Gestoras
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a transferência de bens de uma unidade gestora
para outra dentro da administração direta do Estado.
Apesar do sistema permitir não será possível realizar a transferência definitiva entre unidades gestoras da
administração direta e unidades gestoras da administração indireta. Isso porque estas ultimas tem regras muito
específicas de contabilização.
Nestes casos será preciso o registro de baixa (por doação) na unidade gestora de origem e entrada (por doação) na
unidade gestora de destino.
Já a transferência temporária entre unidades gestoras não levará em consideração se uma delas é da administração
indireta.
Transferir Bens entre Unidades Gestoras
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BPMN Transferir Bens entre Unidades Gestoras

Transferir Bens entre UGs
Temporariamente

«BusinessProcess»
Transferir Bens entre UGs
Definitiv amente

Transferir Bens entre UGs Definitivamente
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a transferência definitva de bens entre
unidades gestoras da administração direta do Estado.
Apesar do sistema permitir não será possível realizar a transferência definitiva entre unidades gestoras da
administração direta e unidades gestoras da administração indireta. Isso porque estas ultimas tem regras muito
específicas de contabilização.
Nestes casos será preciso o registro de baixa (por doação) na unidade gestora de origem e entrada (por doação) na
unidade gestora de destino.
Transferir Bens entre UGs Definitivamente

Transferir Bens entre UGs Temporariamente
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a transferência temporária de bens entre
unidades gestoras do Estado, independente delas serem da administração direta ou indireta.
A transferência temporária se dará sempre pela cessão de uso com tempo determinado para acabar.
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Transferir Bens entre UGs Temporariamente

Responsável pela UG
Servidor da UG designado para autorizar transferências temporárias/definitivas entre unidades gestoras, fazer
lançamentos contábeis no FIPLAN, coordenar a realização da movimentação de bens dentro da UG, coordenar a
administração de vários almoxarifados dentro da UG . Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.
Ele terá como subordinados o almoxarife, os conferentes e os técnicos de patrimônio (pessoas responsáveis pelo
transporte físico dos bens dentro da UG).
Ele será subordinado ao Gestor do NGP, para a realização de atividades delegadas a ele por este gestor.

Assina o Termo emitido
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de destino, após verificar que todos os bens
entregues constam no Termo e estão em bom estado de conservação, assina o Termo em três vias.

Recebe os bens e confere com o Termo emitido
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de destino recebe o Termo e os bens da
equipe de administração do NGP e confere tudo.
Raramente ocorrerá algum problema porque o Termo já foi conferido pela UG de origem e assinado por ela mas
pode ser que no transporte algum bem seja danificado ou se perca.

Solicita bens para uso definitivo
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O Responsável pela UG de destino solicita, em um ofício, alguns
bens para uso definitivo - quando o bem fica com a UG de destino.

Solicita bens para uso temporário
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O Responsável pela UG de destino solicita, em um ofício, alguns
bens para uso temporário - quando o bem é usado pela UG de destino durante determinado tempo, as sua posse
patrimonial continua com a UG de origem.

Responsável pela UG
Servidor da UG designado para autorizar transferências temporárias/definitivas entre unidades gestoras, fazer
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lançamentos contábeis no FIPLAN, coordenar a realização da movimentação de bens dentro da UG, coordenar a
administração de vários almoxarifados dentro da UG . Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.
Ele terá como subordinados o almoxarife, os conferentes e os técnicos de patrimônio (pessoas responsáveis pelo
transporte físico dos bens dentro da UG).
Ele será subordinado ao Gestor do NGP, para a realização de atividades delegadas a ele por este gestor.

Analisa o pedido de transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem analisa o pedido de transferência
feito pela UG de destino e a lista de bens encontrados para decidir se permite a transferência definitiva ou
temporária, conforme o pedido.
Se a solicitação pedir definitivamente o bem ele tem ser considerado inservível para a UG de origem e a UG de
destino não pode ser da Adm. Indireta. Se a solicitação pedir o bem temporariamente ele não pode ser necessário na
UG de origem pelo tempo em que for cedido.

Confere o Termo emitido com os bens a entregar
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem pede a equipe de administração do
patrimônio da UG que busque os bens a transferir.
Depois confere os bens a entregar com o conteúdo do Termo emitido para garantir que estão listados todos os bens
separados.

Emite documento informando os motivos da rejeição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem, após análise do pedido e dos bens
escolhidos pelo servidor do NGP, informa que não pode ceder os bens explicitando os motivos:
a) os bens que atendem a solicitação são servíveis a ele
b) os bens que atendem a solicitação são necessários a ele no período pedido.

Entrega os bens e assina o Termo emitido
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem, percebendo que o Termo está
correto e que os bens estão separados corretamente assina o Termo em três vias e os entrega a equipe de
Administração do NGP que levará os bens até seu destino.

Termo de Cessão de Uso
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Arquiva o Termo assinado
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva uma via do Termo em local apropriado.
As outras vias serão entregues aos responsáveis pelo patrimônio de cada UG envolvida para arquivamento também.
As transferências temporárias serão arquivadas até o seu retorno. As transferências definitivas serão arquivadas até a
prestação de contas anual.
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Corrige a transferência, emite o Termo apropriado
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, recebendo as críticas feitas pelo responsável da
UG de origem, corrige os dados da transferência entre UGs cadastrada.
Irá também corrigir os movimentos contábeis realizados no SIGPAT.

Ao final desta atividade o sistema emite o Termo de Transferência entre UGs em três vias (quando a transferência é
definitiva) ou o Termo de Cessão de Uso (quando a transferência é temporária) em três vias. Este documento já sai
assinado pelo servidor do NGP que fez a operação.

Emite documento informando que não encontrou bens que atendam a solicitação
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP responde ao pedido do responsável da UG de
destino informando que não tem bens para ceder pois não encontrou em nenhuma das UGs administradas pelo
Núcleo bens com as características solicitadas.

Pede autorização para a UG de origem dos bens a transferir
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP entra em contato com o responsável da UG de
origem para pedir permissão para transferir os bens encontrados para a UG de destino.
Este pedido deve informar se a transferência será temporária ou definitiva.
Quando a quantidade pedida não puder ser atendida por uma única UG o servidor do NGP pode pedir bens a várias
UGs até completar a quantidade pedida.

Recebe solicitação e verifica se alguma UG do NGP tem bens disponíveis com as características
solicitadas
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Com a ajuda das consultas e relatórios disponíveis do sistema o
servidor do NGP irá verificar se existem bens com as características solicitadas, que estão sob sua responsabilidade
e que possam ser cedidos a UG de destino.
Se a solicitação pedir definitivamente o bem ele tem ser considerado inservível para a UG de origem e a UG de
destino não pode ser da Adm. Indireta. Se a solicitação pedir o bem temporariamente ele não pode ser necessário na
UG de origem pelo tempo em que for cedido.

Registra a transferência, emite o Termo apropriado
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra a transferência entre UGs informando
inclusive, quando a transferência for temporária, qual a data prevista para retorno.
Quando a transferência é definitiva o sistema fará uma baixa na UG de origem e uma entrada extra-orçamentária na
Ug de destino.
Quando a transferência é temporária o sistema fará uma entrada de bem de terceiros por cessão de uso na UG de
destino sem realizar mudança orçamentária destes bens.
Ao final desta atividade o sistema emite o Termo de Transferência entre UGs em três vias (quando a transferência é
definitiva) ou o Termo de Cessão de Uso (quando a transferência é temporária) em três vias. Este documento já sai
assinado pelo servidor do NGP que fez a operação.

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Termo de Cessão de Uso
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT
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Termo de Transferência entre UGs
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT.

Termo de Transferência entre UGs
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Transferir Bens para a Central de Baixas
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para se transferir bens para a Central de Baixa.
As transferências para a Central de Baixas vindas de Administração Indireta são feitas através de Doação, já as
transferências para a Central de Baixas vindas de Administração Direta são feitas através de Transferência entre
UGs.
Isso ocorre porque a Central de Baixa, mesmo não sendo uma Unidade Gestora Executora de Orçamento ela é
considerada uma Unidade de Gestão Patrimonial e precisa prestar contas aos órgãos de controle pois é geradora de
receita para os fundos especiais FUNGESP e FESP.
A Central de Baixa nunca receberá bens em transferência temporária.
Transferir Bens para a Central de Baixas

Autoridade Máxima da UG de origem
É o secretário de Estado ou alguém designado por ele para a tomada de decisão sobre os bens ou itens de estoque a
baixar na UG.
Também será o responsável por enviar os documentos de prestação de contas do almoxarifado e patrimônio da UG
aos órgãos de controle interno e externo, no final do exercício.

Analisa seleção de bens registrada
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da UG de origem analisa a lista de bens
selecionados e o despacho do responsável com as justificativas para a baixa e toma sua decisão.
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Lista de Bens a Baixar
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Responsável da Central de Baixa
Servidor da superintendência de patrimônio e almoxarifado designado como responsável pela central de baixa.

Assina o Termo de Transferência e guarda bens no depósito
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela Central de Baixa, após verificar que todos os
bens entregues constam no Termo e estão em bom estado de conservação, assina o Termo em três vias.
O responsável pela Central de Baixa pede a sua equipe que guarde todos os bens recebidos em local adequado no
depósito.
Neste momento a equipe já faz uma triagem preliminar:
a) bens que possam ser reaproveitados são colocados em local mais seguro para evitar maior deteriorazação.
b) bem que possam seer leiloados são colocados em espaço separado para facilitar a montagem dos lotes
posteriormente.
c) bens irrecuperáveis que precisam de desfazimento especial são colocados separados para a realização dos
procedimentos adequados.
d) bens recuperáveis são colocados em espaço separado para providenciar conserto e depois serão colocados com os
bens a reaproveitar.

Guarda bens no depósito
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela Central de Baixa pede a sua equipe que guarde
todos os bens recebidos em local adequado no depósito.
Neste momento a equipe já faz uma triagem preliminar:
a) bens que possam ser reaproveitados são colocados em local mais seguro para evitar maior deteriorazação.
b) bem que possam ser leiloados são colocados em espaço separado para facilitar a montagem dos lotes
posteriormente.
c) bens irrecuperáveis que precisam de desfazimento especial são colocados separados para a realização dos
procedimentos adequados.
d) bens recuperáveis são colocados em espaço separado para providenciar conserto e depois serão colocados com os
bens a reaproveitar.

Recebe os bens e confere com o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela Central de Baixa recebe o Termo e os bens da
equipe de administração do NGP e confere tudo.
Raramente ocorrerá algum problema porque o Termo já foi conferido pela UG de origem e assinado por ela mas
pode ser que no transporte algum bem seja danificado ou se perca.

Recebe os bens enviados
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela Central de Baixa, recebe os bens enviados e
confere o que está recebendo com o Termo de Baixa.
Raramente ocorrerá algum problema porque o Termo já foi conferido pela UG de origem e assinado por ela mas
pode ser que no transporte algum bem seja danificado ou se perca.

Responsável pela UG
Servidor da UG designado para autorizar transferências temporárias/definitivas entre unidades gestoras, fazer
lançamentos contábeis no FIPLAN, coordenar a realização da movimentação de bens dentro da UG, coordenar a
administração de vários almoxarifados dentro da UG . Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.
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Ele terá como subordinados o almoxarife, os conferentes e os técnicos de patrimônio (pessoas responsáveis pelo
transporte físico dos bens dentro da UG).
Ele será subordinado ao Gestor do NGP, para a realização de atividades delegadas a ele por este gestor.

Assina o Termo de Transferência e entrega os bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem, percebendo que o Termo está
correto e que os bens estão separados corretamente assina o Termo em três vias e os entrega a equipe de
administração do NGP que levará os bens até seu destino.

Assina Termo de Baixa e entrega os bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem, percebendo que o Termo está
correto e que os bens estão separados corretamente assina o Termo em uma via e o entrega a equipe de
administração do NGP que levará os bens até seu destino.

Confere bens a baixar com Termo de Baixa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem pede a sua equipe que separe os
bens a baixar - conforme sua listagem - e, quando receber o Termo de Baixa por Doação, confere com o documento
para garantir que não haverão baixas inadequadas.

Confere bens a transferir com o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem pede a equipe de administração do
patrimônio da UG que busque os bens a transferir.
Depois confere os bens a entregar com o conteúdo do Termo emitido para garantir que estão listados todos os bens
separados.

Encaminha a lista de bens a baixar para o NGP
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável da UG de origem, sendo ela uma UG da Adm.
Indireta, encaminha a lista de bens ao seu NGP para que seja providenciada a doação dos bens a Central de Baixa e
ela providencie o real desfazimento do bem.

Encaminha a lista de bens a transferir para o NGP
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável da UG de origem, sendo ela uma UG da Adm.
Direta, encaminha a lista de bens ao seu NGP para que seja providenciada a transferência dos bens a Central de
Baixa e ela providencie o real desfazimento do bem.

Exclui a seleção de bens inservíveis registrada
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela GU de origem, após receber manifestação
negativa da autoridade máxima quanto a baixa dos bens considerados inservíveis exclui esta seleção registrada no
sistema.
Ele também modifica a situação física para "regular" e o status de todos estes bens para "disponível" já que eles não
serão usados imediatamente pelas unidades administrativas do órgão.

Registra a seleção de bens inservíveis da unidade
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG de origem separa os bens que ele considera
inservíveis e os registra numa seleção de bens para baixa. Ele também muda a situação física de todos estes para
"inservível".
Ao final desta atividade ele emite uma listagem de bens a partir dessa seleção, fazendo despacho com os motivos
para a baixa, e a encaminha a Autoridade Máxima do órgão para que ele decida pela baixa dos mesmos.
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Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Arquiva o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva uma via do Termo em local apropriado.
As outras vias serão entregues aos responsáveis pelo patrimônio de cada UG envolvida para arquivamento também.
As transferências definitivas serão arquivadas até a prestação de contas anual.

Corrige a baixa por doação, emite Termo de Baixa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, recebendo as críticas feitas pelo responsável da
UG de origem, corrige os dados da baixa cadastrada.
Irá também corrigir os movimentos contábeis realizados no SIGPAT.
Ao final desta atividade o servido do NGP emite o Termo de Baixa por Doação em uma via que deverá sair assinado
por ele, que realizou a operação no sistema.

Corrige a transferência, emite Termo de Transferência
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, recebendo as críticas feitas pelo responsável da
UG de origem, corrige os dados da transferência entre UGs cadastrada.
Irá também corrigir os movimentos contábeis realizados no SIGPAT.
Ao final desta atividade o sistema emite o Termo de Transferência entre UGs em três vias. Este documento já sai
assinado pelo servidor do NGP que fez a operação.

Registra a baixa por doação, emite Termo de Baixa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP receberá a lista de bens a baixar com os
despacho adequados e irá registrar a baixa dos bens por doação cujo destino será a Central de Baixas.
Para selecionar os bens a doar o servidor do NGP irá buscar a seleção para baixa registrada anteriormente (isso
garante que não haverá erros) e o sistema realiza a baixa contábil destes bens no SIGPAT.
Ao final desta atividade o servido do NGP emite o Termo de Baixa por Doação em uma via que deverá sair assinado
por ele, que realizou a operação no sistema.

Registra a transferência entre UGs definitiva, emite Termo de Transferência
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra a transferência definitiva entre UGs,
cujo destino é a Central de Baixa.
Como a transferência é definitiva o sistema fará uma baixa na UG de origem e uma entrada extra-orçamentária na
Central de Baixa.
Ao final desta atividade o sistema emite o Termo de Transferência entre UGs em três vias. Este documento já sai
assinado pelo servidor do NGP que fez a operação.

Termo de Baixa por Doação
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT
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Termo de Transferência entre UGs
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Transferir Bens para Manutenção Externa
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para transferir um bem do NGP para um fornecedor,
quando for para conserto.

Transferir Bens para Manutenção Externa

Fornecedor
Empresa ou pessoa contratada para realizar conserto nos bens do Estado. Pode ser também a empresa que forneceu o
bem e está cumprindo o prazo de garantia.

Assina o Termo de Transferência e leva os bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando os bens entregues conferem com o que está escrito no
Termo de Transferência; o fornecedor assina o Termo de Transferência as duas vias e fica com uma delas.
Com a Autorização de Saída de Material o fornecedor para pela segurança do órgão levando os bens a consertar.

Confere os bens a consertar e o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O fornecedor recebe os bens que serão consertados e confere os
mesmos com o que está escrito no Termo de Transferência Externa.

Informa os dados da pessoa que levará os bens
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O fornecedor informa quem irá buscar o bem a ser consertado e
quando o fará.
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Informa os pontos divergentes
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando os bens entregues não conferem com o que está escrito no
Termo de Transferência; o fornecedor avisa o servidor do NGP para que ele corrija o Termo de Transferência.

Termo de Transferência Externa/Manutenção
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Arquivo o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP arquiva o Termo de Transferência assinado em
arquivo próprio até a devolução do bem consertado.

Corrige o registro da transferência, emite Termo de Transferência e a Autorização de Saída
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP corrige os dados registrados da transferência do
bem para o fornecedor, informando também quem está levando o bem e qual a data prevista para o retorno.
A final da atividade o sistema gera o Termo de Transferência Externa (em duas vias) e a Autorização de Saída do
Material

Escolhe um fornecedor que possa realizar o conserto
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP busca em catálogos e outros meios de
comunicação um fornecedor que possa realizar o conserto do bem e entra em contato.

Identifica o fornecedor dos bens a consertar
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP consulta o SIGPAT para descobrir se o bem a
ser consertado está na garantia e qual o fornecedor que deve ser contactado para realizar o conserto.

Identifica o fornecedor mantenedor dos bens a consertar
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP pesquisa entre os contratos cadastrados no
sistema se tem algum que deverá atendem o bem a ser consertado. Daí se descobrirá qual o fornecedor a ser
contactado.

Registra a Transferência Externa, emite o Termo de Transferência e a Autorização de Saída dos
bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra a transferência do bem para o
fornecedor, informando também quem está levando o bem e qual a data prevista para o retorno.
Se o bem estiver na garantia o destino só poderá ser o fornecedor registrado na entrada do bem ao patrimônio.
Se o bem estiver em algum contrato de manutenção o destino só poderá ser o fornecedor associado ao contrato.
Se o bem for de terceiros, não estiver na garantia e não estiver em nenhum contrato de manutenção então o destino
poderá ser qualquer fornecedor cadastrado no SIGPAT.
A final da atividade o sistema gera o Termo de Transferência Externa (em duas vias) e a Autorização de Saída do
Material

Autorização de Saída dos Bens
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DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Transferir Internamente Bens
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para transferir bens de uma unidade administrativa
para outra dentro do próprio órgão.
Esta transferência pode ser definitiva ou temporária. Esta última acontece quando:
a) uma unidade empresta bens para outra;
b) uma unidade encaminha bens para conserto em oficina própria e espera sua devolução;
Quando a transferência interna é temporária a responsabilidade do bem ainda é da unidade de origem apesar da
unidade de destino tornar-se co-responsável pelo bem enquanto este estiver em seu poder.
Quando a unidade administrativa precisar consertar bem usando a garantia ou os serviços de fornecedor precisará
fazer uma transferência interna definitiva ao NGP que providenciará o conserto e depois transferirá o bem
novamente a unidade quando for conveniente.
Transferir Internamente Bens

Responsável da UL de Destino
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)
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Fixa as plaquetas/etiquetas nos bens e assina o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de destino, que está com os bens sob sua
posse, recebe as plaquetas/etiquetas e as fixa nos bens.
Também assina o Termo de Transferência que veio junto com as plaquetas/etiquetas para confirmar a realização da
transferência interna.

Recebe bens e confere com o Termo de Transferência Interna
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de destino recebe os bens que serão
entregues pela equipe de gestão do patrimônio da UG e confere os mesmos com o que está escrito no Termo de
Transferência Interna.

Registra aceite dos bens e o sistema atualiza a localização dos bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando os bens entregues conferem com o que está escrito no
Termo de Transferência; o responsável pela UL de destino registra seu aceite.
Ao final desta atividade o responsável pela UL de destino assina as duas vias do Termo de Transferência Interna e
fica com uma delas. A outra ele envia ao responsável pela UL de origem.
Estes Termos devem ser arquivados, na transferência temporária, até que os bens retornem. Na transferência
definitiva até a prestação de contas anual.

Registra rejeição dos bens e o sistema não atualiza a localização dos bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando os bens entregues não conferem com o que está escrito no
Termo de Transferência; o responsável pela UL de destino registra sua rejeição e os motivos para tal ação.

Solicita bens para uso definitivo ou temporário
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O Responsável pela UL de destino solicita, em uma circular interna,
alguns bens para uso definitivo - quando o bem fica com a UL de destino; ou temporário - quando o bem vai para a
UL de destino, que deve zelar pelo bem, mas continua sob a responsabilidade da UL de origem.

Responsável da UL de Origem
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Corrige a movimentação dos bens e emite novo Termo de Transferência
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O Responsável pela UL de origem irá corrigir os dados registrados
da transferência dos bens para a UL de destino.
Ao final desta atividade o sistema gera o Termo de Transferência Interna em duas vias e o responsável pela UL de
origem assina as duas.

Emite CI informando que não existem bens disponíveis conforme solicitado
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável da UL de origem responde ao pedido do responsável
da UL de destino informando que não tem bens para ceder. Os motivos para a rejeição são:
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a) ele não tem bens com as características solicitadas
b) ele não tem bens na quantidade solicitada disponíveis
c) os bens que atendem a solicitação são servíveis a ele
d) os bens que atendem a solicitação são necessários a ele no período pedido.

Identifica no Laudo de Avaliação para onde os bens precisam ir
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem irá ler o Laudo de Avaliação e
descobrir para onde os bens devem ser transferidos.
Essa atividade só ocorre quando a transferência interna deve ser feita logo após a entrada dos bens e estes bens estão
fisicamente no local indicado no Laudo - só os documentos para a realização da entrada foram enviados ao núcleo
gestor de patrimônio

Recebe solicitação de bens e verifica se existem bens disponíveis com as características solicitadas
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Com a ajuda das consultas e relatórios disponíveis do sistema o
responsável pela UL de origem irá verificar se existem bens com as características solicitadas, que estão sob sua
responsabilidade e que possam ser cedidos a UL de destino.
Se a solicitação pedir definitivamente o bem ele tem ser considerado inservível para a UL de origem. Se a
solicitação pedir o bem temporariamente ele não pode ser necessário na UL de origem pelo tempo em que for
cedido.

Registra a transferência e emite o Termo de Transferência
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O Responsável pela UL de origem irá registrar no sistema a
transferência dos bens para a UL de destino.
Se os bens não estiverem sob a guarda da UL de origem a transferência deve ser feita sem necessidade de
confirmação do destino.
Esta atividade é repetida para quantos destinos forem identificados no Laudo de Avaliação.
Ao final desta atividade o sistema gera o Termo de Transferência Interna em duas vias e o responsável pela UL de
origem assina as duas.

Separa as plaquetas/etiquetas e emite CI solicitando sua fixação nos bens e a assinatura do Termo
de Transferência
ATIVIDADE SEO O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL origem separa as plaquetas/etiquetas a serem
fixadas e as envia junto com uma Circular Interna explicando como e onde fixá-las.
Esta atividade é repetida para quantos destinos forem identificados no Laudo de Avaliação.

Separa os bens a transferir e solicita a assinatura do Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL de origem pede a equipe de administração do
patrimônio da UG que busque os bens a transferir.
Esta atividade é repetida para quantos destinos forem identificados.

Circular Interna
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre unidades administrativas dentro de
uma UG.

Laudo de Avaliação
Situação física dos bens
Localização pretendida para os bens
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No caso de permuta
Bens a serem permutados
No caso de doação
Manifestação de interesse em receber a doação

Nota de Recebimento
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT.

Termo de Transferência Interna
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Realizar Baixa de Bens
Este é o macro-processo que descreve todas as atividades para baixa de bens patrimoniais móveis sob a guarda de
uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.
Neste macro-processo podemos identificar dois processos de trabalho específicos:
Baixa de bens próprios do Estado
Baixa de bens de terceiros usados pelo Estado.
Realizar Baixa de Bens

BPMN Realizar Baixa de Be...
«BusinessProcess»
Realizar Baixa de Bem
Próprio

Realizar Baixa de Bem de
Terceiros

Realizar Baixa de Bem de Terceiros
Neste processo estão todas as atividades necessárias para a devolução de bens de terceiros cedidos ao Estado
temporariamente.
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Proprietário
Entidade que estabeleceu convênio com o Estado e cedeu seus bens em cessão de uso temporária ao Governo de
Estado do Mato Grosso.

Assina Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se todos os bens entregues estão de acordo com o documento
original de convênio/comodato/contrato e de acordo com o Termo de Devolução, o proprietário assina o Termo de
Devolução e leva os bens.

Recebe bens, Termo de Devolução e confere com Convênio/Comodato/Contrato original
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O proprietário dos bens recebe-os e confere com o que está do
Termo de Devolução.
Depois compara os bens e o Termo de Devolução com o documento que originou o convênio/comodato/contrato
para ter certeza que o Estado está devolvendo os mesmos bens que lhe foram entregues e nas condições acordadas.
Se existir qualquer diferença entre o que foi entregue e o documento original, ou entre os bens entregues e o Termo
de Devolução então o proprietário irá solicitar a correção da baixa e emissão de novo Termo de Devolução.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Corrige a baixa, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra as alterações na baixa para corrigir os
dados conforme solicitações do proprietário.
Depois de corrigir a baixa será emitido novo Termo de Devolução.

Entrega bens e Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP, na data marcada, entrega os bens ao proprietário
e pede que ele assine o termo de devolução.
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Registra baixa dos bens selecionados, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP de posse da lista de bens a devolver, entra em
contato com o proprietário dos bens para marcar o dia para vir buscá-los. Dai abre processo de baixa.
Após abrir processo de baixa o servidor do NGP registra a baixa mantendo-a com situação "em andamento". Isso
significa que o bem não será baixado ainda mas ficará com status "em processo de baixa", assim este bem não
poderá mais ser movimentado até que se conclua o processo. Os bens a serem baixados serão obtidos buscando ta
seleção para baixa registrada anteriormente.

Registra conclusão da baixa e arquiva Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP recebe o Termo de Devolução assinado e realiza
as seguintes ações no sistema:
Altera o status da baixa para "autorizada", informa o número do Termo de Devolução que foi emitido e a data da
baixa efetiva. Daí o sistema modifica o status dos bens para "baixado".

Registra seleção de bens por proprietário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP entra no SIGPAT e acessa a agenda. Na agenda
o sistema mostra aviso de que existem convênios/comodatos/contratos com vigência vencida.
Ao acessar os detalhes do aviso o sistema mostra as entradas que contem bens a serem devolvidos. Para todas as
entradas cujo proprietário é o mesmo o servidor do NGP registra uma seleção para baixa no sistema.

Lista de Bens a Devolver
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Termo de Devolução
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Realizar Baixa de Bem Próprio
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a baixa de bens do patrimônio do Estado,
quando isso for conveniente ou necessário.
Realizar Baixa de Bem Próprio

BPMN Realizar Baixa de Bem Próp...

Realizar Baixa de Bem
por Sinistro

«BusinessProcess»
Realizar Baixa de Bem
por Leilão

«BusinessProcess»
Realizar Baixa de Bem por
Premiação/Doação na
Administração Indireta

«BusinessProcess»
Realizar Baixa de Bem por
Premiação/Doação na
Administração Direta
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Realizar Baixa de Bem por Leilão
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a realização de um leilão de bens inservíveis para
o Estado.
Também estão descritas as atividades necessárias para a baixa por descarte de bens colocados em depósito que
perderam totalmente seu valor para leilão, ou ainda que precisam de descarte especial devidos as leis ambientais e
sanitárias do Estado e da União.
Quando se encontra, entre os bens para leilão, algum bem que possa ser reaproveitado ele deverá ser separado para
que possa ser transferido para outras UGs - quando elas pedirem - para ser recolocado em uso.
Realizar Baixa de Bem por Leilão

Autoridade Máxima da Central de Baixa
É o secretário de Estado ou alguém designado por ele para a tomada de decisão sobre os bens a leiloar no Estado.

Analisa dados dos bens a leiloar e manifesta sua posição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da Central de Baixa recebe o processo de
baixa (físico) e analisa a listagem dos bens e o parecer emitido pela Central de Baixa acerca da formação dos lotes e
do valor estimado dos bens e toma sua decisão, que pode ser:
a) Não recomenda a baixa dos bens.
b) Recomenda a baixa dos bens, autorizando o leilão.

Leiloeiro
Pessoa credenciada junto a Junta Comercial do Estado para fazer leilões de qualquer natureza.
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Presta contas dos bens realmente arrematados
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O leiloeiro apresenta a ata do leilão contendo a lista de lotes do
leilão realizado e, para cada um deles, a descrição de seu resultado. Esta prestação de contas deve ser feita em até 10
dias após a realização do leilão.
O lote pode ter sido arrematado e o comprador realizou o pagamento - tendo o Leiloeiro emitido o recibo de
pagamento.
O lote pode ter sido arrematado, mas o comprador não realizou o pagamento.
O lote pode não ter sido arrematado.
Finalmente o leiloeiro apresenta o total arrecadado e desconta sua comissão, entregando o o valor liquido arrecadado
ao servido da Central de Baixa.

Realizar leilão
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a realização de leilão para venda de bens
inservíveis para o Estado.
Como nenhuma de suas atividades podem ser realizadas com o auxilio do SIGPAT não descreveremos
detalhadamente tal processo.
Interessa-nos apenas seu resultado que será registrado na baixa realizada posteriormente à conclusão do Leilão.
Realizar leilão

Servidor da Central de Baixa
Servidor da superintendência de patrimônio e almoxarifado designado como responsável pela central de baixa, que
pode emitir parecer sobre os bens danificados e providenciar a instrução dos processos de baixa por doação ou
leilão.

Carimba recibo do leiloeiro e entrega bem arrematado.
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa recebe o recibo que comprova o
pagamento do lote de leilão ao leiloeiro.
Então entrega os bens do lote arrematado pelo portador do recibo e carimba no verso dele para comprovar a entrega.
Esta atividade será repetida tantas vezes quantos forem os lotes arrematados.

Percorre o depósito verificando se existem bens a leiloar
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa percorre o depósito para analisar os
bens lá existentes para confirmar ou corrigir triagem feita no momento do recebimento dos bens.
O servidor da Central de Baixa então analisa todos os bens constantes no depósito identifica os bens que possam ser
leiloados e os coloca em espaço separado para facilitar a montagem dos lotes posteriormente.
Ao separar os bens, são registrados os números patrimoniais de cada grupo para posterior registro no sistema.

Publica resultado do leilão
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa
deverá anexar a ata do leilão no processo de baixa e depois monta extrato do leilão e o publica em meios de
comunicação aceitos com oficiais no Estado.
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Registra baixa dos bens a leiloar
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa emite relatórios com os lotes de
leilão (Seleção para Baixa), pega o parecer emitido anteriormente e abre processo de baixa.
Após abrir processo de baixa o servidor da Central de Baixa registra a baixa mantendo-a com situação "em
andamento". Isso significa que o bem não será baixado ainda mas ficará com status "em processo de baixa", assim
este bem não poderá mais ser movimentado até que se conclua o processo. Os bens a serem baixados serão obtidos
buscando todos os lotes registrados anteriormente.

Registra conclusão da baixa apenas com os bens arrematados, emite Termo de Baixa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Para a baixa registrada anteriormente que foi associada ao leilão
realizado, o servidor da Central de Baixa recebe o processo de baixa (físico) e realiza as seguintes ações no sistema:
1) Retira os itens que não devem ser baixados por leilão, pois os lotes que os continham não foram arrematados. O
sistema modifica o status dos bens para aquele que tinham antes da baixa.
2) Registra uma observação da baixa informando quais itens foram retirados e o porquê.
3) Altera o status da baixa para "autorizada", informa o número do Termo de Baixa a ser emitido e a data da baixa
efetiva. O sistema modifica o status dos bens para "baixado" e emite o Termo de Baixa.
Os bens retirados da baixa que estão em lote sem interessados devem sua situação física modificada para
"irrecuperável" e ser guardados como bens para descarte.
Os bens retirados da baixa que estão em lote arrematado, mas não pago devem se manter com o status atual e ser
colocados em novo leilão mais tarde.
Ao final desta atividade o Termo de Baixa será anexado ao processo de baixa e este será arquivado.

Registra conclusão da baixa como não autorizada
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da Central de Baixa não recomenda a
baixa de nenhum dos bens selecionados então o servidor da Central de Baixa recebe o processo de baixa (físico) e
altera o status da baixa para "não autorizada" e o sistema modifica o status dos bens para aquele que eles tinham
antes do início da baixa.
Neste caso, como os bens ficam com a situação física "inservível", o servidor da Central de Baixa irá modificar a
situação física dos bens conforme a decisão da autoridade máxima.
a) para os bens que a autoridade máxima não considerou oportuno o leilão, os bens ficam na situação física atual até
que seja oportuno leiloá-los.
b) para os bens que a autoridade máxima considerou recuperáveis, o servidor da Central de Baixa modifica a
situação física para "recuperável" para providenciar o conserto posteriormente.
c) para os bens que a autoridade máxima considerou irrecuperáveis, o servidor da Central de Baixa modifica a
situação física para "irrecuperável" e guarda os bens junto com aqueles para descarte.
d) para os bens que a autoridade máxima considerou reaproveitáveis, o servidor da Central de Baixa modifica a
situação física para "bom" e guarda os bens junto com aqueles para reaproveitamento.
Ao final desta atividade o processo de baixa será arquivado.

Registra seleção de bens a leiloar
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da central de baixa registra no SIGPAT as seleções de
bens para leilão, cada seleção será um lote do leilão.
Estas seleções são então enviadas a comissão de avaliação para leilão e ela emitirá parecer que será anexado no
sistema, como um documento, à seleção de baixa cadastrada.

Toma as providencias para realizar leilão
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa realiza um conjunto de tarefas para
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providenciar a realização do leilão. São elas:
a) Solicita a JUCEMAT um leiloeiro que será nomeado para realizar o leilão.
b) Quando um dos lotes do leilão tiver veículo, solicita que o perito do DETRAN faça a vistoria no veículo. Ao final
da vistoria o servidor do DETRAN emite laudo que deverá ser anexado ao processo de baixa.
c) O servidor da Central de Baixa então monta um edital com as regras para realização do leilão tendo como base o
processo de baixa registrado anteriormente. Este edital deverá ser anexado ao processo de baixa.
d) Este edital é enviado ao jurídico da Central de Baixa. O servidor do jurídico da Central de Baixa analisa o edital
quanto a legalidade das regras previstas no edital. Após a análise do edital ele emite parecer que deverá ser anexado
ao processo de baixa.
e) O processo de baixa é enviado para a autoridade máxima da Central de Baixa que analisa o laudo de vistoria, o
edital de leilão e o parecer do jurídico e toma sua decisão.
1) se não homologar o edital, o processo de baixa deve
ser devolvido ao servidor da Central de Baixa que irá
alterar o edital conforme as recomendações contidas no parecer e volta ao passo d).
2) se homologar o edital, o processo de baixa deve ser
devolvido ao servidor da Central de Baixa que irá
publicar o edital.
f) Quando o edital publicado tiver lote com veículos então o servidor da Central de Baixa realiza o cálculo do IPVA
proporcional.
g) Publica edital complementar com os dados do IPVA calculado. Esta publicação deve ser feita até 5 dias antes da
data do leilão.

Ata do Leilão
Documento criado fora do sistema pelo leiloeiro que resume os atos do leilão realizado.

Extrato do Leilão
Documento criado fora do sistema. Contém o resumo do leilão realizado para publicação no DOE e em jornais de
grande circulação - quando necessário.

Parecer
Documento criado fora do SIGPAT.

Processo de Baixa
Conjunto de documentos agrupados para instruir e registrar a baixa de bens do Estado. Será composto de
documentos gerados pelo SIGPAT e documentos externos ao sistema que foram recebidos e deram origem ou
complementaram informações para a realização da baixa

Processo de Baixa
Conjunto de documentos agrupados para instruir e registrar a baixa de bens do Estado. Será composto de
documentos gerados pelo SIGPAT e documentos externos ao sistema que foram recebidos e deram origem ou
complementaram informações para a realização da baixa

Recibos de pagamento
Documento emitido pelo Leiloeiro após o pagamento do lote arrematado em leilão.

Seleção para Baixa
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Realizar Baixa de Bem por Premiação/Doação na Administração Direta
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a premiação ou doação de bens do Estado
(inservíveis ou não) que estão em poder de Unidades Gestoras da Administração Direta.
O processo de premiação ou doação pode ser provocado por alguma entidade filantrópica, unidade gestora da
administração indireta, União ou Município.
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Realizar Baixa de Bem por Premiação/Doação na Administração Direta

Autoridade Máxima da UG
É o secretário de Estado ou alguém designado por ele para a tomada de decisão sobre os bens ou itens de estoque a
baixar na UG.
Também será o responsável por enviar os documentos de prestação de contas do almoxarifado e patrimônio da UG
aos órgãoss de controle interno e externo, no final do exercício.

Analisa dados da baixa, documentos, parecer jurídico e manifesta sua posição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da UG responsável pelos bens a baixar recebe
o processo de baixa (físico) e analisa os documentos e o parecer emitido pelo Jurídico da Central de Baixa e toma
sua decisão, que pode ser:
a) Não permite a doação/distribuição gratuita/premiação.
b) Permite a doação/distribuição gratuita/premiação.

Assina o Termo de Baixa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da UG assina o Termo de Baixa emitido e
devolve a quem emitiu para ele concluir a entrega dos bens ao beneficiário da doação ou premiação.

Emite ofício informando da impossibilidade de atendimento
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da UG responde ao pedido da entidade
filantrópica/prefeitura informando que não pode atender ao pedido devido a uma das situações abaixo:
1) Não é conveniente ou oportuno fazer a doação ou dar a premiação.
2) Não encontrou bens que possam atender ao pedido de doação/premiação.
3) A entidade não tem os documentos necessários para receber a doação/premiação.
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Recebe pedido de premiação/doação e analisa conveniência e oportunidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG recebe pedido de entidade
filantrópica/prefeitura para entregar em doação ou entregar em premiação bens do Estado.
Ele então analisa a conveniência e oportunidade de atender tal pedido e toma sua decisão.

Despacho
Comentário escrito feito em documento recebido pelo servidor.

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Pedido de Doação
Ofício encaminhado ao Estado pedindo bens em doação para entidade filantrópica sem fins lucrativos.

Pedido de Premiação
Ofício encaminhado ao Estado pedindo bens para oferecer como premio a servidores, pessoas ou entidades após
seleção de qualquer tipo.

Servidor da Central de Baixa
Servidor da superintendência de patrimônio e almoxarifado designado como responsável pela central de baixa, que
pode emitir parecer sobre os bens danificados e providenciar a instrução dos processos de baixa por doação ou
leilão.

Avisa que não é possível concluir a premiação/doação
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa encaminha despacho sobre o pedido
de doação informando que não encontrou bens que possam atender tal demanda ou a entidade não entregou os
documentos que a qualificam para receber a doação.

Chama entidade que busca os bens e arquiva termo de baixa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa chama a entidade para que ela
busque os bens .
Assim que a entidade vier buscar os bens, ela recebe a Autorização de Saída do Material.
No final desta atividade o servidor da Central de Baixa arquiva o Termo de Baixa em arquivo próprio. O Termo de
Baixa será arquivado até a prestação de contas no final do ano.

Encaminha o Termo de Baixa assinado junto com a Autorização de Saída do Material
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa, como os bens não estão em seu
poder, encaminha o Termo de Baixa assinado e a Autorização de Saída do Material para o NGP que deverá
concretizar a entrega dos bens.

Registra a seleção de bens para atender pedido de premiação/doação
ATIVIDADE COM AUXILIO DO SIGPAT. Quando o responsável da UG decidir atender ao pedido de premiação,
o servidor da Central de Baixa irá registrar uma seleção de bens com todos os itens patrimoniais comprados para
premiação e que atendam ao pedido feito. Neste caso ele poderá buscar todos os bens cuja conta seja do
subelemento 31.
Quando o responsável da UG decidir atender ao pedido de doação, o servidor do NGP irá registrar uma seleção de
bens com todos os itens patrimoniais cuja situação física for "inservível" e todos os bens com status "disponível"
(independente de situação física) na UG que atendam aopedido feito.
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Registra baixa e anexa todos os documentos obtidos
ATIVIDADE COM O AUXLIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa registra a baixa do tipo "doação" ou
"premiação", com o destino sendo a entidade filantrópica, pessoa física ou prefeitura que manifestou interesse em
receber os bens ou fez o pedido. Os itens dessa baixa serão aqueles que ela pediu e estão na seleção para baixa. O
status da baixa será mantido "em andamento" e os bens dessa baixa ficarão com o status "em processo de baixa" e
não poderão ser movimentados até a conclusão do processo.
Serão registradas tantas baixas quantos forem os interessados.
Para cada baixa registrada, o servidor da Central de Baixa abre processo de baixa, junta os documentos recebidos
por ele e a lista de bens a doar. Daí encaminha o processo de baixa para o Setor Jurídico da Central de Baixa.

Registra conclusão da baixa como não autorizada
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da UG não recomenda a baixa de
nenhum dos bens selecionados então o servidor da Central de Baixa recebe o processo de baixa (físico) e altera o
status da baixa para "não autorizada" e o sistema modifica o status dos bens para aquele que ele tinha antes do início
da baixa.

Registra conclusão da baixa, emite Termo de Baixa e Autorização de Saída do Material
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da UG recomenda a baixa dos bens
selecionados então o servidor da Central de Baixa recebe o processo de baixa (físico) e realiza as seguintes ações no
sistema:
Altera o status da baixa para "autorizada", informa o número do Termo de Baixa a ser emitido e a data da baixa
efetiva. O sistema modifica o status dos bens para "baixado", emitindo o Termo de Baixa e a Autorização de Saída
do Material.
Após a emissão do termo o servidor da central de baixa deverá ligar para entidade comparecer para assinatura.
Assim que ela assinar o termo será enviado a autoridade máxima da UG para que ele também assine.

Solicita documentos necessários para receber a doação
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da Central de Baixa encaminha ofício à entidade
filantrópica, pessoa física ou prefeitura solicitando que ela encaminhe os documentos necessários a atualização ou
credenciamento da mesma no catálogo de entidades credenciadas a receber bens do Estado.

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Termo de Baixa
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT

Servidor do Jurídico da SPA
Servidor do jurídico da SPA é um advogado designado para atuar no processo de baixa dando seu parecer sobre a
legalidade dos atos praticados e dos documentos apresentados.

Analisa documentos, dados da baixa e anexar parecer
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do jurídico da Central de Baixa recebe o processo de
baixa (físico) com todos os documentos necessários para a doação/distribuição gratuita.
Ele analisa se os documentos são legalmente aceitáveis para a realização da baixa.
Ao final dessa atividade o servidor do jurídico da Central de Baixa junta ao processo de baixa seu parecer
realizando todas as ações necessárias a juntada de documentos estabelecidos pelo protocolo do Estado.
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Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Atualiza dossiê dos interessados e encaminha processo de baixa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servido da Central de Baixa ou o Servidor do NGP (quando for
administração indireta) pega o processo de baixa, retira os documentos originais, tira cópia deles, autentica-os e
coloca estas cópias no processo de baixa. Atualiza os dados do credenciado no sistema. Depois arquiva os
documentos originais no dossiê da entidade filantrópica, pessoa física ou prefeitura que está arquivado na Central de
Baixa ou do NGP (quando for administração indireta).
Depois encaminha o processo de baixa para o Jurídico que dará seu parecer.

Avisa que não é possível concluir a premiação/doação
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O almoxarife encaminha despacho sobre o pedido de
premiação/doação informando que não encontrou bens que possam atender tal demanda ou a entidade não entregou
os documentos que a qualificam para receber a premiação/doação.

Chama entidade que busca os bens e arquiva termo de baixa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP chama a entidade para que ela busque os bens .
Assim que a entidade vier buscar os bens, ela recebe a Autorização de Saída do Material.
No final desta atividade o servidor do NGP arquiva o Termo de Baixa em arquivo próprio. O Termo de Baixa será
arquivado até a prestação de contas no final do ano.

Registra a seleção de bens para atender pedido de premiação/doação
ATIVIDADE COM AUXILIO DO SIGPAT. Quando o responsável da UG decidir atender ao pedido de premiação,
o servidor do NGP irá registrar uma seleção de bens com todos os itens patrimoniais comprados para premiação e
que atendam ao pedido feito. Neste caso ele poderá buscar todos os bens cuja conta seja do subelemento 31.
Quando o responsável da UG decidir atender ao pedido de doação, o servidor do NGP irá registrar uma seleção de
bens com todos os itens patrimoniais cuja situação física for "inservível" e todos os bens com status "disponível"
(independente de situação física) na UG que atendam ao pedido feito.

Registra baixa e anexa todos os documentos obtidos
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra a baixa do tipo "distribuição gratuita"
ou "premiação", com o destino sendo a entidade filantrópica, pessoa física ou prefeitura que manifestou interesse em
receber os bens. Os itens dessa baixa serão aqueles que ela pediu e estão na seleção para baixa.O status da baixa será
mantido "em andamento" e os bens dessa baixa ficarão com o status "em processo de baixa" e não poderão ser
movimentados até a conclusão do processo.
Serão registradas tantas baixas quantos forem os interessados.
Para cada baixa registrada, o servidor do NGP abre processo de baixa, junta os documentos recebidos por ele e a
lista de bens a distribuir gratuitamente ou dar em premiação. Daí encaminha o processo de baixa para a Central de
Baixa.
Serão encaminhados todos os processos abertos.

Registra conclusão da baixa como não autorizada
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da UG não recomenda a baixa de
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nenhum dos bens selecionados então o servidor do NGP recebe o processo de baixa (físico) e altera o status da baixa
para "não autorizada" e o sistema modifica o status dos bens para aquele que ele tinha antes do início da baixa.

Registra conclusão da baixa, emite Termo de Baixa e Autorização de Saída do Material
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da UG recomenda a baixa dos bens
selecionados então o servidor do NGP recebe o processo de baixa (físico) e realiza as seguintes ações no sistema:
Altera o status da baixa para "autorizada", informa o número do Termo de Baixa a ser emitido e a data da baixa
efetiva. O sistema modifica o status dos bens para "baixado", emitindo o Termo de Baixa e a Autorização de Saída
do Material.
Após a emissão do termo o servidor do NGP deverá ligar para entidade comparecer para assinatura. Assim que ela
assinar o termo será enviado a autoridade máxima da UG para que ele também assine.

Solicita documentos necessários para receber premiação/doação
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP encaminha ofício à entidade filantrópica, pessoa
física ou prefeitura solicitando que ela encaminhe os documentos necessários a atualização ou credenciamento da
mesma no catálogo de entidades credenciadas a receber bens do Estado.

Autorização de Saída do Material
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT

Documentos Adicionais
Comprovante de entidade filantrópica.
Documentos de constituição da entidade e de identificação dos dirigentes
Documentos comprobatórios da seleção e da classificação dos vencedores para receber premiação.
Avaliação de desempenho de servidores a serem premiados.

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Pedido de Doação
Ofício encaminhado ao Estado pedindo bens em doação para entidade filantrópica sem fins lucrativos.

Processo de Baixa
Conjunto de documentos agrupados para instruir e registrar a baixa de bens do Estado. Será composto de
documentos gerados pelo SIGPAT e documentos externos ao sistema que foram recebidos e deram origem ou
complementaram informações para a realização da baixa

Processo de Baixa
Conjunto de documentos agrupados para instruir e registrar a baixa de bens do Estado. Será composto de
documentos gerados pelo SIGPAT e documentos externos ao sistema que foram recebidos e deram origem ou
complementaram informações para a realização da baixa

Termo de Baixa
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT

Realizar Baixa de Bem por Premiação/Doação na Administração Indireta
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a premiação ou doação de bens do Estado
(inservíveis ou não) que estão em poder de Unidades Gestoras da Administração Indireta.
O processo de premiação ou doação pode ser provocado por alguma entidade filantrópica, unidade gestora da
administração direta ou indireta, União ou Município.
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Realizar Baixa de Bem por Premiação/Doação na Administração Indireta

Servidor do Jurídico da UG
Servidor do jurídico da UG é um advogado designado para atuar no processo de baixa dando seu parecer sobre a
legalidade dos atos praticados e dos documentos apresentados.

Realizar Baixa de Bem por Sinistro
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias a realização da baixa de bens que foram inutilizados
completamente (sem conserto) e não tem valor venal.
Só serão baixados bens inutilizados usando este processo aqueles que não precisam de formas especiais de descarte exigidas pela legislação ambiental e sanitária do Estado e da União. Quando se exigir formas especiais de descarte o
bem deverá ser transferido para a central de baixa que providenciará o descarte correto.
Também estão descritas as atividades necessárias para a baixa de bens extraviados/roubados/furtados da UG.
Realizar Baixa de Bem por Sinistro
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Autoridade Máxima da UG
É o secretário de Estado ou alguém designado por ele para a tomada de decisão sobre os bens a baixar na UG.

Analisa parecer e dados da baixa e manifesta sua posição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da UG responsável pelos bens a baixar recebe
o processo de baixa (físico) e analisa os documentos e pareceres emitidos pela Central de Baixa e Jurídico do NGP e
toma sua decisão, que pode ser:
a) Não recomenda a baixa dos bens por sinistro/inutilização.
b) Recomenda a baixa, mas não pede apuração de responsabilidade pelo sinistro/inutilização.
c) Recomenda a baixa, mas pede apuração de responsabilidade pelo sinistro/inutilização.
Ele pode tomar decisões diferentes para grupos de bens específicos dentro de uma baixa.

Modelo de Processo de Negócio

Página: 63

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Envia documentos que comprovem o sinistro
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL encaminha os documentos comprobatórios
do sinistro com despacho informando que o bem não se encontra mais na UL e as causas do sinistro estão descritas
no documento.

Identifica os bens que tiveram algum tipo de sinistro
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável da UL recebe documento comprovando o sinistro ou,
após inventário (parcial ou anual), recebe lista de bens não encontrados.
No último caso o responsável pela UL procura os bens na UG e se não encontrá-los esta lista passa a ser o
documento comprobatório do sinistro.
Quando os bens ainda estiverem na UL, mas estiverem danificados de maneira irrecuperável, o responsável pela UL
modifica a situação física destes bens para “irrecuperável”.
Quando os bens não estiverem mais na UL o responsável da UL modifica o status do bem para "extraviado".

Documento comprobatório do sinistro
Boletim de ocorrência policial
Laudo do Corpo de Bombeiros
Laudo da Defesa Civil

Servidor da Central de Baixa
Servidor da superintendência de patrimônio e almoxarifado designado como responsável pela central de baixa, que
pode emitir parecer sobre os bens danificados e providenciar a instrução dos processos de baixa por doação ou
leilão.

Analisa bens danificados constantes na baixa e anexa parecer
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando os bens ainda se encontrarem fisicamente na UG, o servido
da Central de Baixa recebe o processo de baixa (físico) com a lista de bens danificados.
Então o servidor da Central de Baixa vai até a UL que está de posse destes bens e analisa o estado de conservação
deles. Ele então emite parecer informando sua avaliação dos bens. No parecer ele pode concordar com o responsável
pela UL e considerar os bens irrecuperáveis ou pode discordar do responsável pela UL e considerar os bens
recuperáveis.
Ele também irá se manifestar quanto ao valor venal dos bens. Em seu parecer ele irá manifestar sua opinião quanto
ao valor venal dos bens irrecuperáveis, já que bens com algum valor venal devem ser leiloados e não descartados
simplesmente.
Ao final dessa atividade o servidor da Central de Baixa junta ao processo de baixa seu parecer realizando todas as
ações necessárias a juntada de documentos estabelecidos pelo protocolo do Estado.
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Processo de Baixa
Conjunto de documentos agrupados para instruir e registrar a baixa de bens do Estado. Será composto de
documentos gerados pelo SIGPAT e documentos externos ao sistema que foram recebidos e deram origem ou
complementaram informações para a realização da baixa

Servidor do Jurídico do NGP
Servidor do jurídico do NGP é um advogado designado para atuar no processo de baixa dando seu parecer sobre a
legalidade dos atos praticados e dos documentos apresentados.

Analisa documentos e dados da baixa e anexa parecer
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do jurídico do NGP recebe o processo de baixa (físico)
com todos os documentos comprobatórios do sinistro.
Ele analisa se os documentos são legalmente aceitáveis para a realização da baixa por sinistro/inutilização e também
analisa o conteúdo destes documentos para identificar se existe alguma responsabilidade dos responsáveis/detentores
dos bens em permitir que tal sinistro ocorresse.
Ao final dessa atividade o servidor do jurídico do NGP junta ao processo de baixa seu parecer realizando todas as
ações necessárias a juntada de documentos estabelecidos pelo protocolo do Estado.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Realizar Sindicância
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a realização de sindicância para apurar
responsabilidades sobre o sinistro de bens patrimoniais.
Como nenhuma de suas atividades podem ser realizadas com o auxilio do SIGPAT não descreveremos
detalhadamente tal processo.
Interessa-nos apenas seu resultado que será registrado na baixa realizada posteriormente à conclusão do PAD.
Realizar Sindicância

Recebe os documentos que comprovam o sinistro e registra baixa dos bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP recebe os documentos que comprovam o
sinistro e o despacho do responsável pela UL e abre processo de baixa.
Após abrir processo de baixa o servidor do NGP registra a baixa iniciada no SIGPAT mantendo-a com situação "em
andamento". Isso significa que o bem não será baixado ainda mas ficará com status "em processo de baixa", assim
este bem não poderá mais ser movimentado até que se resolva a baixa iniciada.

Registra conclusão da baixa como não autorizada
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da UG não recomenda a baixa de
nenhum dos bens selecionados então o servidor do NGP recebe o processo de baixa (físico) e altera o status da baixa
para "não autorizada" e o sistema modifica o status dos bens para aquele que ele tinha antes do início da baixa.
Para os bens que devem ser baixados só pela Central de Baixa o servidor do NGP informa ao responsável da UL que
ele inicie o processo de transferência para a Central de Baixa.
Para os bens considerados recuperáveis o servidor do NGP pede que o responsável da UL transfira os bens para o
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NGP de modo que ele possa providenciar o conserto.

Registra conclusão da baixa, emite Termo de Baixa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando a autoridade máxima da UG recomenda a baixa de algum
dos bens selecionados então o servidor do NGP recebe o processo de baixa (físico) e realiza as seguintes ações no
sistema:
1) Retira os itens que não devem ser baixados por sinistro/inutilização ou que precisam de descarte especial. O
sistema modifica o status dos bens para aquele que tinham antes da baixa.
2) Registra uma observação da baixa informando quais itens foram retirados e o porquê.
3) Altera o status da baixa para "autorizada", informa o número do Termo de Baixa a ser emitido e a data da baixa
efetiva. O sistema modifica o status dos bens para "baixado" e emite o Termo de Baixa.
4) Quando foi realizada sindicância anterior a conclusão da baixa, o resultado desta sindicância deve ser registrado
como uma observação da baixa.
Para os bens que devem ser baixados só pela Central de Baixa o servidor do NGP informa ao responsável da UL que
ele inicie o processo de transferência para a Central de Baixa.
Para os bens considerados recuperáveis o servidor do NGP pede que o responsável da UL transfira os bens para o
NGP de modo que ele possa providenciar o conserto.

Listagem de bens não encontrados
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT.

Processo Administrativo Disciplinar
Conjunto de documentos agrupados para instruir a investigação realizada para descobrir as responsabilidades na
perda ou danificação do bem a ser baixado.

Providenciar Aquisição de Bens
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para se providenciar a aquisição de bem patrimonial
necessário ao bom funcionamento de Unidade Gestora da administração estadual.
Antes de se adquirir o bem é preciso ter certeza que não existe bem disponível - na central de baixa ou em outra
Unidade Gestora - que possa atender a demanda. Esta prerrogativa tenta atender ao princípio da economicidade.
Providenciar Aquisição de Bens
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Central de Compras
Unidade Administrativa da SAD que tem a responsabilidade de realizar todas as aquisições do Estado.

Realizar a aquisição
Neste processo de trabalho estão todas as atividades necessárias para realizar a aquisição de bens e serviços.
Como este processo é realizado em outros sistemas não o detalharemos.
Realizar a aquisição

Gestor do NGP
Servidor do Estado nomeado para administrar um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este núcleo é formado por
um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades afins.

Analisa a possível aquisição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o gestor do NGP recebe a informação de que não existe, na
Central de Baixa, bens que atendam a requisição ele irá analisar o pedido para verificar a conveniência e
oportunidade da aquisição dos bens solicitados.

Consulta Central de Baixa para ver se existem bens que atendam a requisição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando o gestor do NGP não encontra bens que atender a
requisição, então ele consulta a Central de Baixa para ver se lá existem bens que atendem a requisição. Ele faz isso
entrando em contato (por telefone ou fax) com o servidor da Central de Baixa.

Faz Pedido de Compra
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o gestor do NGP decidir que irá fazer a aquisição então ele
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prepara um pedido de compra no SIAG e o encaminha para a central de compras.

Registra os motivos da rejeição
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o gestor do NGP decidir que não irá fazer a aquisição então ele
registra o não atendimento da requisição e os motivos que o fizeram decidir por isso.

Verifica se existem itens disponíveis no NGP que atendam a requisição
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O gestor do NGP verifica se não existem bens com as características
solicitadas em qualquer uma das UG do Núcleo que ele administra. Ela faz isso pesquisando no sistema pelos bens
disponíveis em todas as UGs que fazem do seu Núcleo.

Requisitante
Servidor da unidade administrativa nomeado para obter as necessidades de material de consumo daquela unidade,
pedir ao almoxarifado e depois distribuir entre os solicitantes.
Também é responsável por realizar todas as atividades no SIGPAT relacionadas a comunicação com o
almoxarifado.

Registra requisição de bem para aquisição
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O requisitante registra no sistema os bens que está precisando.

Servidor da Central de Baixa
Servidor da superintendência de patrimônio e almoxarifado designado como responsável pela central de baixa, que
pode emitir parecer sobre os bens danificados e providenciar a instrução dos processos de baixa por doação ou
leilão.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Registra o atendimento da requisição
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando o gestor do NGP encontra bens que atendem a requisição,
então ele encaminha o pedido de bens ao servidor do NGP que registra o atendimento da requisição no sistema
indicando os números patrimoniais dos bens que serão usados para atender a requisição.
No final desta atividade é emitido um Termo de Transferência Interna e os bens são levados ao requisitante que
assinará o termo. Este documento deve ser arquivado no NGP até a prestação de contas anual.

Termo de Transferência Interna
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Realizar Inventário Patrimonial
Este é o macro-processo que descreve todas as atividades para realizar inventário dos bens patrimoniais sob a guarda
de uma Unidade de Gestão Patrimonial da administração estadual.
Neste macro-processo podemos identificar dois processos de trabalho específicos:
Inventário Anual
Inventário Parcial
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O inventário anual é obrigatório e acontece preferencialmente no último mês do exercício financeiro do Estado.
O inventário parcial acontece sempre que alguma autoridade da Unidade de Gestão Patrimonial vê necessidade e
quando se cria, extingue ou alterar responsável de alguma unidade administrativa da UG.
Realizar Inventário Patrimonial

BPMN Realizar Inv entário Patrimon...

Inv entariar Anualmente
os Bens Patrimoniais

«BusinessProcess»
Inv entariar Parcialmente
os Bens Patrimoniais

Inventariar Anualmente os Bens Patrimoniais
Neste processo de trabalho estão descritas todas as atividades necessárias para a localização de todos os bens
patrimoniais sob a guarda da UG para a realização de prestação de contas anual.
Inventariar Anualmente os Bens Patrimoniais
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Autoridade Máxima da UG
É o secretário de Estado ou alguém designado por ele para a tomada de decisão sobre os bens ou itens de estoque a
baixar na UG.
Também será o responsável por enviar os documentos de prestação de contas do almoxarifado e patrimônio da UG
aos órgãos de controle interno e externo, no final do exercício.

Junta todos os relatórios recebidos sobre o inventário e os encaminha aos órgãos de controle
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A autoridade máxima da UG recebe os relatórios financeiros do
FIPLAN, os RMBs e o "Inventário Geral". Toma conhecimento de seu conteúdo e depois encaminha-os, junto com
um ofício, aos órgãos de controle interno e externo.

Comissão de Inventário
Comissão de Inventário, é um grupo de servidores nomeados para realizar o inventário dos estoques do
almoxarifado ou do patrimônio da UG. Não pode fazer parte da comissão de inventário o almoxarife do
almoxarifado que está sendo inventariado, nem o responsável pela UG daquela UG que está tendo seu patrimônio
inventariado.
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Altera dados do resultado do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário abre o inventário ainda não concluído e
altera o status dos bens que foram encontrados depois.

Arquiva todos os documentos, cópias dos relatórios de inventário geral, cópia dos relatórios
financeiros
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário junta as cópias de todos os relatórios de
prestação de contas, os Termos de Responsabilidade assinados, os documentos comprobatórios das movimentações
de ajuste (entradas, transferências e baixas) e os arquiva em local apropriado para confrontação, se necessário, em
algum processo de auditoria.

Emite as listagens de bens não encontrados para cada UL
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP emite um relatório contendo todos os bens que
não foram encontrados em nenhuma das UL inventariadas.
Este relatório servirá de base para realização de algumas providências a serem tomadas após o inventário, quando
este foi feito como parte de outros processos. Por exemplo, durante a modificação de responsável de UA. No caso
do inventário geral este relatório será usado para que os responsáveis pelas UL que tem bens faltantes os procurem e
tomem as providências para resolução do problema.

Emite listagem de itens a inventariar por localização
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário emite relatório dos bens a inventariar,
agrupados localização - aquelas selecionadas anteriormente.

Emite relatórios de críticas do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário emite os relatórios de crítica do inventário
para poder fazer as entradas, baixas e movimentações para ajuste da localização dos bens inventariados.

Emite relatórios de inventário geral
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário emite o relatório "Inventário Geral".

Emite RMB de todos os meses do exercício do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário emite o RMB de cada um dos meses do
exercício que está sendo fechado.
Serão emitidos RMBs para todos os elementos de despesa (30, 31, 32) em cada um dos meses.

Emite Termos de Responsabilidade da UAs Inventariadas
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário emite o Termo de Responsabilidade com
todos os bens encontrados nos endereços da UA para que o responsável pela mesma o assine.

Exporta dados do inventário para o coletor de dados conectado
ATIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. Com o coletor conectado ao computador, o sistema envia todos os
dados necessários dos bens a inventariar, agrupados por localização para ele.

Importa dados do inventário do coletor de dados conectado
ATIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. Com o coletor conectado ao computador, o sistema busca todos os
dados dos bens inventariados, agrupados por localização, e registra se foram encontrados ou não. Quando
encontrados, onde foram encontrados.
Quando necessário o sistema altera a situação física dos bens inventariados e o status dos mesmos.

Realiza a identificação da localização efetiva dos itens do inventário
ATIVIDADE QUE PODE SER REALIZDA COM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o inventário não for feito com a
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ajuda do coletor, comissão de inventário percorre as localizações e identificam fisicamente os bens constantes em
cada uma delas confrontando com o que está na listagem que eles tem em mãos.
Se o inventário for feito com a ajuda do coletor, a comissão de inventário inicia o programa do coletor, percorrem as
localizações e vão lendo os códigos de barras impressos nas plaquetas de identificação dos bens encontrados.
Para os itens sem plaqueta, eles registram os dados do bem (no coletor ou no relatório) separadamente.

Registra assinatura do Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário registra a data em que o responsável pela
UA assinou o Termo de Responsabilidade e, portanto tornou-se oficialmente responsável pelos bens constantes no
Termo.

Registra o resultado obtido com o levantamento efetivo das localizações dos bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário registra os bens inventariados e sua
localização atual e também os bens extraviados.
Quando necessário a comissão de inventário altera a situação física dos bens inventariados e seu status.

Registra seleção de bens a inventariar e o objetivo do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. A comissão de inventário escolhe a UG a inventariar e o objetivo do
inventário, associando o inventário ela. Também registra se o inventário será feito com ou sem a ajuda do coletor de
dados.

Inventário Geral
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Lista de Bens a Inventariar
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Relatórios de Bens não Encontrados em nenhuma UL Inventariada
RELATORIO GERADO PELO SIGPAT

Relatórios de Crítica de Inventário
Bem Encontrados
Bens não Encontrados
Bens Encontrados fora da UL
Bens de outra UL encontrados na UL
etc.

Resumo Mensal de Bens (de todos os meses)
RELATORIO GERADO PELO SIGPAT

Contador da UG
Servidor nomeado para realizar a contabilidade de UG integrante do NGP. Ele deverá realizar todas as tarefas para
registro contábil do patrimônio adquirido ou alienado pela UG. Também irá registrar toda a movimentação contábil
dos materiais de consumo usados pela UG.

Confere registros do FIPLAN com dados dos relatórios
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O contador no NGP recebe os RMBs de todos os meses do
exercício do inventário e o inventário geral e confere com os registros do FIPLAN.

Emite relatórios financeiros
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O contador do NGP emite os relatórios exigidos pelos órgão de
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controle para a prestação de contas anual.

Registra os ajustes contábeis no FIPLAN e emite relatórios financeiros
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O contador do NGP realiza os lançamentos de ajuste no FIPLAN
para que o saldo de cada subelemento de despesa no FIPLAN esteja igual ao saldo deste mesmo subelemento no
SIGPAT.
Estes lançamentos serão feitos sempre que forem feitos lançamentos de ajuste no SIGPAT para conciliar o saldo
físico ao saldo financeiro.
Depois o contado do NGP emite os relatórios do FIPLAN que confirma os lançamentos de ajuste feitos. Também
emite os relatórios exigidos pelos órgãos de controle para a prestação de contas anual.

Relatórios financeiros do FIPLAN
RELATORIO GERADO PELO FIPLAN

Gestor do NGP
Servidor do Estado nomeado para administrar um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este núcleo é formado por
um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades afins.

Agenda inventário da UG
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O gestor no NGP monta a agenda de inventários de seu NGP.

Registra a comissão de inventário nomeada
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O gestor do NGP nomeia as comissões de inventário que farão os
inventários do NGP.
O responsável pela UG não deve fazer parte da comissão que estiver inventariando sua UG, mas ele pode participar
da comissão de inventário de outras UGs sem problema.
Depois de nomeada a comissão é registrada no sistema.

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Assina Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando todos os bens que estão na UA estiverem igual ao que está
no Termo de Responsabilidade, o responsável por ela assina o Termo de Responsabilidade e o entrega a comissão de
inventário.

Busca os bens extraviados em todas as Unidades da UG
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL, de posse da lista de bens extraviados, busca
em todas as localizações da UG os bens não encontrados.
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Coloca os bens nas Unidades que deveriam estar
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL, para os bens da lista de bens extraviados,
coloca os bens fisicamente de volta nas localizações da UA onde deveriam estar originalmente.
Também informa a comissão de inventário quais bens foram encontrados para que ele ajuste o inventário.

Termo de Responsabilidade
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Inventariar Parcialmente os Bens Patrimoniais
Neste processo de trabalho estão descritas todas as atividades necessárias para localização de todos os bens sob a
guarda da UG sempre que o responsável pela UG considerar importante ou quando provocado por autoridade
superior.
Inventariar Parcialmente os Bens Patrimoniais

Equipe de Levantamento
Grupo de servidores do NGP que fará o levantamento físico dos bens durante o inventário parcial.

Percorre a Unidade, registrando os bens efetivamente encontrados
ATIVIDADE QUE PODE SER REALIZDA COM O AUXILIO DO SIGPAT. Se o inventário não for feito com a
ajuda do coletor, a equipe de levantamento percorre as localizações e identificam fisicamente os bens constantes em
cada uma delas confrontando com o que está na listagem que eles tem em mãos.
Se o inventário for feito com a ajuda do coletor, a equipe de levantamento inicia o programa do coletor, percorrem
as localizações e vão lendo os códigos de barras impressos nas plaquetas de identificação dos bens encontrados.
Para os itens sem plaqueta, eles registram os dados do bem (no coletor ou no relatório) separadamente.
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Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Emite Listagem dos bens a inventariar organizados por localização
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor no NGP emite relatório dos bens a inventariar,
agrupados localização - aquelas selecionadas anteriormente.

Emite relatório de inventário parcial
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP emite o relatório "Inventário Parcial".
Se foi ele mesmo que decidiu inventariar parcialmente o patrimônio, então arquiva o relatório em local apropriado.

Emite relatórios de crítica do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP emite os relatórios de crítica do inventário para
poder fazer as entradas e movimentações para ajuste da localização dos bens inventariados.

Envia para o coletor os dados dos bens a inventariar organizados por localização
ATIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. Com o coletor conectado ao computador, o sistema envia todos os
dados necessários dos bens a inventariar, agrupados por localização para ele.

Importa do coletor os dados dos bens encontrados em campo
ATIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. Com o coletor conectado ao computador, o sistema busca todos os
dados dos bens inventariados, agrupados por localização, e registra se foram encontrados ou não. Quando
encontrados, onde foram encontrados.
Quando necessário o sistema altera a situação física dos bens inventariados e o status dos mesmos.

Registra os dados dos bens encontrados em campo
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP registra os bens inventariados e sua localização
e também os bens extraviados.
Quando necessário o servidor do NGP altera a situação física dos bens inventariados e seu status.

Registrar o inventário e escolher as unidades de localização que serão inventariadas
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP escolhe as localizações a inventariar, o objetivo
do inventário e quem serão os inventariantes. Também registra se o inventário será feito com ou sem a ajuda do
coletor de dados.

Inventário Parcial
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Gerenciar Estrutura Organizacional
Este é o macro-processo que descreve todas as atividades para criar, extinguir ou alterar dados de uma unidade
administrativa dentro da Unidade de Gestão Patrimonial. Este macro-processo também permite descrever as
atividades necessárias para alteração de responsáveis de uma unidade administrativa ou para emissão do Termo de
Responsabilidade de um responsável tardiamente.
Neste macro-processo podemos identificar quatro processos de trabalho específicos:
Incluir Unidade Administrativa
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Extinguir Unidade Administrativa
Modificar Responsável de Unidade Administrativa
Emitir Termo de Responsabilidade da Unidade Administrativa
Gerenciar Estrutura Organizacional
BPMN Gerenciar Estrutura Organizacio...

Modificar responsáv el da
Unidade Administrativ a

«BusinessProcess»
Incluir Unidade
Administrativ a

«BusinessProcess»
Extinguir Unidade
Administrativ a

«BusinessProcess»
Emitir Termo de
Responsabilidade da
Unidade Administrativ a

Emitir Termo de Responsabilidade da Unidade Administrativa
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a emissão do termo de responsabilidade a
qualquer tempo durante o exercício.
Este processo será sempre iniciado a pedido de algum interessado em saber se os bens da UA têm sua localização
conhecida e o documento que formaliza a responsabilidade por estes bens está atualizado.
Emitir Termo de Responsabilidade da Unidade Organizacional

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
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servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Assina Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando todos os bens que estão na UA estiverem igual ao que está
no Termo de Responsabilidade, o responsável atual assina o Termo de Responsabilidade e o entrega ao servidor da
SPA.

Busca bens extraviados em todas as Unidades da UG
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL, de posse da lista de bens extraviados, busca
em todas as localizações da UG os bens não encontrados.

Coloca os bens nas Unidades onde deveriam estar
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL, para os bens da lista de bens extraviados,
coloca os bens fisicamente de volta nas localizações da UA onde deveriam estar originalmente.
Também informa ao servidor do NGP quais bens foram encontrados para que ele ajuste o inventário.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Altera dados do resultado do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA abre o inventário ainda não concluído e altera o
status dos bens que foram encontrados depois.

Emite Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA emite o Termo de Responsabilidade com todos
os bens encontrados nos endereços da UA para que o responsável pela mesma o assine.

Recebe pedido verificar bens da Unidade Administrativa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do NGP recebe pedido para conferir bens alocados em
determinada UA.
Este pedido pode vir do próprio responsável da UA, quando ele identificar que está faltando algum bem. Ou pode vir
de algum auditor que pode ter identificado alguma irregularidade. Pode também ser um pedido da Autoridade
Máxima da UG para conferir os bens registrados na UG.

Registra assinatura do Termo de Responsabilidade e o arquiva
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA, registra a data em que o responsável atual
assinou o Termo de Responsabilidade e, portanto tornou-se oficialmente responsável pelos bens constantes na UA.
Após o registro da assinatura, o servidor da SPA arquiva o Termo de Responsabilidade em local apropriado.

Modelo de Processo de Negócio

Página: 77

Extinguir Unidade Administrativa
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a exclusão de uma UA que não é mais
necessária na estrutura organizacional da UG.
Extinguir Unidade Administrativa

Responsável do Depósito
Servidor designado por portaria como responsável pelo setor que possui, entre suas localizações, a UL "depósito" .

Assina o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável do depósito assina o Termo de Transferência Interna
e o entrega ao servidor da SPA para a conclusão do processo de extinção da UA.

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
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equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Assina o Termo de Transferência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável atual da UA extinta assina o Termo de Transferência
Interna e o entrega ao servidor da SPA para a conclusão do processo de extinção da UA.

Busca bens extraviados em todas as Unidades da UG
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável antigo da UA, de posse da lista de bens extraviados,
busca em todas as localizações da UG os bens não encontrados.

Coloca os bens novamente nas localizações onde deveriam estar originalmente
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável antigo da UA, para os bens da lista de bens
extraviados, coloca os bens fisicamente de volta nas localizações da UA onde deveriam estar originalmente.
Também informa ao servidor do NGP quais bens foram encontrados para que ele ajuste o inventário.

Servidor da SPA
Servidor da Superintendência de Patrimônio e Almoxarifado - unidade administrativa da SAD responsável por
normatizar, orientar e realizar baixas de material de consumo ou permanente inservíveis ao Estado - designado para
instruir os processos de baixa de material de consumo e orientar sobre a destinação de materiais inservíveis para
determinada unidade gestora.
Este servidor, será responsável também por intervir nos processos de criação/alteração ou extinção de UA, UR ou
UL. Alteração de responsáveis destas unidades, montagem de perfis e criação/extinção usuários.
Também será responsável pela manutenção do catálogo de materiais de consumo e permanentes existentes nos
estoques e patrimônio do Estado.

Exclui a Unidade Administrativa extinta
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra a data de extinção da UA no sistema.

Exclui as Unidades de Localização da Unidade Administrativa extinta
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. servidor da SPA identifica que uma UL deve ser extinta e então
registra a data de sua extinção no sistema
Esta atividade é realizada pelo servidor da SPA sempre que esta UL não for mais útil.

Exclui as Unidades de Requisição da Unidade Administrativa extinta
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA identifica que uma UR deve ser extinta e então
registra a data de sua extinção no sistema
Esta atividade é realizada pelo servidor da SPA sempre que esta UR não for mais útil.

Faz as modificações nos usuários e perfis necessárias
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA exclui os usuários a serem extintos. Depois
desassocia os usuários que receberão outro perfil em breve e finalmente exclui os perfis no sistema com todas as
suas restrições e atribuições.
Ao final desta atividade encaminha despacho informando que já realizou as operações no sistema.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
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Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Altera dados do resultado do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA abre o inventário ainda não concluído e altera o
status dos bens que foram encontrados depois.

Arquiva o Termo de Transferência e emite o Termo de Nada Consta
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA arquiva o Termo de Transferência Interna em
local apropriado e emite o Termo de Nada Consta do responsável da UA extinta.
Ele assina o Termo de Nada Consta e também o arquiva em local apropriado.

Recebe informação do SDO sobre a extinção de Unidade Administrativa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA recebe informação do SDO de que uma unidade
administrativa foi extinta dentro de uma UG do Estado.

Registra transferência de todos os bens para o Depósito, emite Termo de Transferência
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra uma transferência interna de todos os
bens da UA extinta para uma localização na UG chamada "depósito" dentro da UG.
Estes bens devem ser redistribuídos o mais breve possível e esta localização deve estar vazia no final do exercício.
O final desta atividade será emitido um Termo de Transferência Interna com todos os bens da UA extinta sendo
transferidos para a UL depósito.

Incluir Unidade Administrativa
Neste processo estão todas as atividades necessárias para realizar a inclusão de uma nova Unidade Administrativa
dentro de uma UG.
Incluir Unidade Administrativa
«Pool»

Responsável pela UL

BPMN Incluir Unidade Administrati...

Assina Termo de
Responsabilidade

«Pool»

Servidor do NGP

«Pool»

Servidor da SPA

Início

Recebe informação do
SDO sobre a criação
de nova Unidade
Administrativa

Identifica os endereços
da Unidade
Administrativa recem
criada

Cadastra as Unidades
de Requisição da
Unidade
Administrativa

Identifica os
requisitantes da
Unidade
Administrativa recem
criada

Cadastra a Unidade
Administrativa

Inv entariar Parcialmente
os Bens Patrimoniais

Emite Termo de
Responsabilidade

Registra assinatura
do Termo de
Responsabilidade e
o arquiva

Cadastra as Unidades
de Localização da
Unidade
Administrativa

FIM

Monta os perfis para
administração
patrimonial e consumo
da Unidade
Administrativa e atribui
aos usuários definidos

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
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Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Assina Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando todos os bens que estão na UA estiverem igual ao que está
no Termo de Responsabilidade, o responsável atual assina o Termo de Responsabilidade e o entrega ao servidor da
SPA.

Servidor da SPA
Servidor da Superintendência de Patrimônio e Almoxarifado - unidade administrativa da SAD responsável por
normatizar, orientar e realizar baixas de material de consumo ou permanente inservíveis ao Estado - designado para
instruir os processos de baixa de material de consumo e orientar sobre a destinação de materiais inservíveis para
determinada unidade gestora.
Este servidor, será responsável também por intervir nos processos de criação/alteração ou extinção de UA, UR ou
UL. Alteração de responsáveis destas unidades, montagem de perfis e criação/extinção usuários.
Também será responsável pela manutenção do catálogo de materiais de consumo e permanentes existentes nos
estoques e patrimônio do Estado.

Cadastra a Unidade Administrativa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra os dados da UA criada no sistema, com
seus responsáveis.

Monta os perfis para administração patrimonial e consumo da Unidade Administrativa e atribui
aos usuários definidos
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA cria os perfis no sistema com todas as suas
restrições e atribuições. Também cadastra os usuários ainda não cadastrados que irão acessar os dados da UA ou
fazer operações para esta UA.
Depois associa estes perfis aos usuários cadastrados.
Ao final desta atividade encaminha despacho informando que já realizou as operações solicitadas no sistema e
informa que a senha inicial de todos os usuários é "1234", mas eles terão que alterá-la no primeiro acesso.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.

Cadastra as Unidades de Localização da Unidade Administrativa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra no sistema os locais onde a UA terá
pessoal, bens e instalações alocados. Ou seja, registra os endereços da UA criada.

Cadastra as Unidades de Requisição da Unidade Administrativa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registras as unidades de requisição associadas a
UA criada, juntamente com seus requisitantes nomeados.
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Emite Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA emite o Termo de Responsabilidade com todos
os bens encontrados nos endereços da UA para que o responsável pela mesma o assine.

Identifica os endereços da Unidade Administrativa recém criada
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA identifica todos os endereços onde tem pessoal,
bens e instalações da UA que está sendo criada.

Identifica os requisitantes da Unidade Administrativa recém criada
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA identifica quem serão os requisitantes designados
para pedir material a ser consumido pela UA criada.

Recebe informação do SDO sobre a criação de nova Unidade Administrativa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA recebe informação do SDO de que uma nova
unidade administrativa foi criada dentro de uma UG do Estado.

Registra assinatura do Termo de Responsabilidade e o arquiva
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra a data em que o responsável atual
assinou o Termo de Responsabilidade e, portanto tornou-se oficialmente responsável pelos bens constantes na UA.
Após o registro da assinatura, o servidor da SPA arquiva o Termo de Responsabilidade em local apropriado.

Modificar responsável da Unidade Administrativa
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para realizar a modificação de responsável por uma
unidade administrativa existente na UG.
Modificar responsável da Unidade Administrativa
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Responsável Antigo pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Busca bens extraviados em todas as Unidades da UG
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável antigo da UA, de posse da lista de bens extraviados,
busca em todas as localizações da UG os bens não encontrados.
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Coloca os bens novamente nas localizações onde deveriam estar originalmente
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável antigo da UA, para os bens da lista de bens
extraviados, coloca os bens fisicamente de volta nas localizações da UA onde deveriam estar originalmente.
Também informa ao servidor do NGP quais bens foram encontrados para que ele ajuste o inventário.

Responsável Atual pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Assina Termo de Responsabilidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando todos os bens que estão na UA estiverem igual ao que está
no Termo de Responsabilidade, o responsável atual assina o Termo de Responsabilidade e o entrega ao servidor da
SPA.

Recebe Termo de Responsabilidade e confere com os bens em uso na Unidade Administrativa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável atual recebe o Termo de Responsabilidade e confere
com os bens existentes na UA que ele está assumindo responsabilidade.
Se estiver faltando algum bem, algum bem estiver com um número patrimonial diferente do registrado no Termo de
Responsabilidade ou algum bem estiver a mais, ele precisará informar ao servidor da SPA para que ele faça as
alterações necessárias.

Servidor da SPA
Servidor da Superintendência de Patrimônio e Almoxarifado - unidade administrativa da SAD responsável por
normatizar, orientar e realizar baixas de material de consumo ou permanente inservíveis ao Estado - designado para
instruir os processos de baixa de material de consumo e orientar sobre a destinação de materiais inservíveis para
determinada unidade gestora.
Este servidor será responsável também por intervir nos processos de criação/alteração ou extinção de UA, UR ou
UL. Alteração de responsáveis destas unidades, montagem de perfis e criação/extinção usuários.
Também será responsável pela manutenção do catálogo de materiais de consumo e permanentes existentes nos
estoques e patrimônio do Estado.

Registra novo responsável da Unidade Administrativa
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra a troca de responsável da UA no
sistema, indicando a data em que acaba a responsabilidade de um e inicia a responsabilidade do outro.

Servidor do NGP
Servidor do Estado nomeado para realizar as atividades atribuídas a um dos Núcleos Gestores de Patrimônio. Este
núcleo é formado por um conjunto de órgãos integrantes do Governo do Estado do Mato Grosso com finalidades
afins.
Este servidor estará subordinado ao Gestor do NGP e poderá ser também um responsável pela UG.
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Altera dados do resultado do inventário
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA abre o inventário ainda não concluído e altera o
status dos bens que foram encontrados depois.

Corrige a localização dos bens
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA altera a localização dos bens realmente
informados pelo responsável atual.

Emite Termo de Nada Consta para o responsável antigo
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA emite o Termo de Nada Consta para o
responsável antigo e o assina.
Este termo deverá ser arquivado por 5 anos (prazo legal em que o responsável pode ser citado em algum PAD).

Emite Termo de Responsabilidade para o novo responsável
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA emite o Termo de Responsabilidade dos bens da
UA para o novo responsável.

Recebe informação do SDO sobre a modificação de responsável de Unidade Administrativa
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA recebe informação do SDO de que um
responsável de unidade administrativa foi substituído.

Registra a assinatura do Termo de Responsabilidade e o arquiva
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA registra a data em que o responsável atual
assinou o Termo de Responsabilidade e, portanto tornou-se oficialmente responsável pelos bens constantes na UA.
Após o registro da assinatura, o servidor da SPA arquiva o Termo de Responsabilidade em local apropriado.

Gerenciar o Catálogo de Material
Neste processo são descritas todas as atividades necessárias para o cadastro, exclusão e alteração dos materiais
constantes no catálogo de materiais usados para identificar as classes de bens patrimoniais existentes na Unidade de
Gestão Patrimonial da administração estadual.
Gerenciar o Catálogo de Materiais
BPMN Gerenciar o Catálogo de Materi...

Cadastra novo
material no catálogo

Modificar dados do
material

Excluir material do
catálogo

Modificar conta do
Material

Servidor da SPA
Servidor da Superintendência de Patrimônio e Almoxarifado - unidade administrativa da SAD responsável por
normatizar, orientar e realizar baixas de material de consumo ou permanente inservíveis ao Estado - designado para
instruir os processos de baixa de material de consumo e orientar sobre a destinação de materiais inservíveis para
determinada unidade gestora.
Este servidor, será responsável também por intervir nos processos de criação/alteração ou extinção de UA, UR ou
UL. Alteração de responsáveis destas unidades, montagem de perfis e criação/extinção usuários.
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Também será responsável pela manutenção do catálogo de materiais de consumo e permanentes existentes nos
estoques e patrimônio do Estado.

Cadastra novo material no catálogo
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA irá registrar os dados do novo material. Ao
catalogar novo material serão realizados os seguintes passos
Classificar o Material quanto a federal supply
Classificar o Material contabilmente
Classificar o Material financeiramente
Definir UM de entrada e saída
Definir endereçamento de estoque onde ele será armazenado
Definir características e indicadores
Especificar o material para aquisição
Associar o material aos bens patrimoniais que o utilizam
Associar o material aos itens de estoque utilizados
Associar o material a seus similares
O material poderá ser de consumo ou permanente.

Excluir material do catálogo
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA modifica o status deste material para "inativo" e
preenche a data de exclusão lógica deste material do catálogo. A partir desta data este material não será mais visto
no catálogo geral.
Esta atividade pode ser realizada sempre que o servidor da SPA identificar a necessidade de retirar material do
catálogo geral ou quando recebe aviso do sistema de que o material não consta mais em catálogo de item de estoque
nenhum.

Modificar conta do Material
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor do SPA, recebendo informação do contador da
Secretaria de Fazenda do Estado, troca a conta contábil do material e o sistema realiza as seguintes operações:
Se for material permanente:
Registra alteração da conta contábil de todos os bens daquele material, inclusive com histórico da data em que esta
movimentação contábil aconteceu. Nos relatórios de prestação de contas aparecerá uma saída da conta de origem e
uma entrada na conta de destino no valor dos bens deste material.
Troca a classificação contábil deste material no catálogo geral.
Se for material de consumo:
registra a alteração de conta contábil dos itens que estão em estoque. inclusive com histórico da data em que esta
movimentação contábil aconteceu. Nos relatórios de prestação de contas aparecerá uma saída da conta de origem e
uma entrada na conta de destino no valor dos itens de estoque deste material armazenados no almoxarifado no
momento da troca.
Troca a classificação contábil deste material no catálogo geral.

Modificar dados do material
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O servidor da SPA irá registrar as alterações dos dados de material
cadastrado. Ao alterar dados do material poderão ser realizados os seguintes passos:
Reclassificar o material segundo a Federal Supply
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Definir UM de entrada e saída
Definir características e indicadores
Especificar o material para aquisição
Associar o material aos itens de estoque utilizados
Associar o material a seus similares
Alterar o endereçamento de estoque onde ele será armazenado
Definir características e indicadores
Especificar o material para aquisição
Associar o material aos bens patrimoniais que o utilizam
O material poderá ser de consumo ou permanente.

Manter Cadastro do Bem Patrimonial
Este é o macro-processo que descreve todas as atividades para manter os dados do bem patrimonial atualizados. Este
macro-processo descreve atividades simples de atualização de dados como também possui processos para gestão do
detentor deste bens patrimonial.
Os processos de gestão do detentor do bem patrimonial são:
Definir Detentor do Bem
Retirar Detentor do Bem
Manter Cadastro do Bens Patrimonial

«Pool»

Responsável pela UG

BPMN Manter Cadastro do Bens Patrimon...

Modificar status do
bem

Definir Detentor dos Bens

Modificar situação
física do bem

«BusinessProcess»
Retirar Detentor dos Bens

Modificar número
patrimonial do bem

Modificar dados
gerais do bem

«BusinessProcess»
Emitir Termo de
Responsabilidade de
Detentor

Responsável pela UG
Servidor da UG designado para autorizar transferências temporárias/definitivas entre unidades gestoras, fazer
lançamentos contábeis no FIPLAN, coordenar a realização da movimentação de bens dentro da UG, coordenar a
administração de vários almoxarifados dentro da UG . Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.
Ele terá como subordinados o almoxarife, os conferentes e os técnicos de patrimônio (pessoas responsáveis pelo
transporte físico dos bens dentro da UG).
Ele será subordinado ao Gestor do NGP, para a realização de atividades delegadas a ele por este gestor.

Modificar dados gerais do bem
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG irá registrar a alteração de dados gerais do
bem sempre que for realizada alguma manutenção (corretiva ou upgrade) que muda as características do bem.
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Também podem ser feitas alterações relacionadas a entrada do bem, quando esta foi feita errada e a percepção do
erro só ocorre muitos meses depois. Neste caso o sistema irá registrar outra entrada apenas para aquele bem,
registrar mais um item na entrada original ou trocar itens desta entrada. Tudo isto para garantir que o histórico do
bem não ficará errado depois da alteração.

Modificar número patrimonial do bem
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG irá registrar a alteração de número
patrimonial do bem sempre que sua plaqueta ou etiqueta for extraviada ou danificada a ponto de não conseguir mais
ser lida pelo coletor de dados e, portanto, não servir mais para identificar o bem.
Neste caso o sistema guarda o histórico desta modificação para permitir a prestação de contas futura aos órgãos de
controle.

Modificar situação física do bem
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG irá registrar a alteração de situação física do
bem sempre que sua condição em relação a seu estado de conservação mudar.
Ele pode ser:
NOVO
BOM
REGULAR
RECUPERÁVEL
INSERVÍVEL/IRRECUPERÁVEL

Modificar status do bem
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG irá registrar a alteração de status do bem
sempre que sua condição em relação a sua utilização dentro da UG mudar.
Ele pode ser:
ATIVO
EXTRAVIADO
BAIXADO
INDISPONÍVEL
DISPONÍVEL
EM PROCESSO DE BAIXA
EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA

Definir Detentor dos Bens
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para definir um detentor de bem, quando ele fará uso
exclusivo deste bem por determinado período.
Definir Detentor dos Bens
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Detentor
Servidor ou Funcionário Comissionado da UG que deverá usar o bem exclusivamente por determinado tempo ou
enquanto trabalhar na UG.

Assina Termo de Transferência de Detentor
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O detentor assina as duas vias do Termo de Transferência de
Detentor e fica com uma delas. A outra ele envia ao responsável pela UL.

Confere os bens utilizados por ele com o termo de transferência de Detentor
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O detentor recebe os bens que serão entregues pela equipe de gestão
do patrimônio da UG e confere os mesmos com o que está escrito no Termo de Transferência de Detentor.

recebe resposta de sua solicitação
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O detentor toma conhecimento da resposta dada pela responsável
pela UL.

Solicita bem para uso exclusivo
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O detentor solicita bens para uso exclusivo por determinado período
ou enquanto estiver no cargo.
Este pedido será feito a partir de ofício direcionado ao responsável pela UA que gerencia os bens patrimoniais da
UG.

Ofício
Documento criado fora do SIGPAT. É um documento para comunicação entre a UG e entidades externas a ela.

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
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enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Arquiva Termo de Transferência de Detentor
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL arquiva o Termo de Transferência de
Detentor em local apropriado.

Corrige movimentação e emite Termo de Transferência de Detentor
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O Responsável pela UL irá corrigir os dados registrados da
transferência dos bens para o detentor
Ao final desta atividade o sistema gera o Termo de Transferência de Detentor em duas vias e o responsável pela UL
assina as duas.

Informa motivos da rejeição
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Se não for conveniente ou oportuno entregar os bens ao detentor
então o responsável pela UL responde o ofício informando tal decisão e os motivos que o levaram a tomá-la.

Recebe solicitação e analisa conveniência
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL recebe o ofício com o pedido de bens para
uso exclusivo e analisa se é conveniente e oportuno entregar estes bens ao detentor naquele momento.

Registra detentor do bem , emite Termo de Transferência de Detentor
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL registra no sistema o detentor dos bens que
lhe serão entregues.
Ao final desta atividade o sistema gera o Termo de Transferência de Detentor em duas vias e o responsável pela UL
assina as duas.

Termo de Transferência de Detentor
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT

Retirar Detentor dos Bens
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para retirar o registro do detentor de determinado bem,
quando ele devolve o bem ao Estado.
Retirar Detentor dos Bens
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Detentor
Servidor ou Funcionário Comissionado da UG que deverá usar o bem exclusivamente por determinado tempo ou
enquanto trabalhar na UG.

Assina Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando o detentor não encontra divergência entre o que está no
Termo e os bens que ele pretende, ele assina o termo de devolução em duas vias. Fia com uma via e entrega a outra
ao responsável pela UL para concluir o processo de retirado de detentor.

Confere Termo de Devolução com os bens devolvidos
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O detentor confere os bens que ele pretende devolver com o que está
escrito no Termo de Devolução.

Devolve bens que estavam sob sua responsabilidade
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O detentor, quando perde o cargo ou não precisa mais dos bens para
uso exclusivo, devolve os bens que estavam sob sua responsabilidade ao responsável pela UL.
Esta devolução será feita ao responsável pela UA que gerencia os bens patrimoniais da UG.

Responsável pela UL
Servidor designado por portaria como responsável por um setor e todos os locais físicos onde este setor está
instalado. Uma unidade de localização é um endereço específico deste setor onde estão alocados bens patrimoniais e
servidores lotados neste setor.
Ele é designado para a guarda dos bens e, conseqüentemente, para comunicar a perda ou danificação de bens sob sua
responsabilidade. Também é designado para realizar transferências internas no SIGPAT e recebê-las quando o
destino é a UL sob sua responsabilidade.
Pode ser o servidor do NGP nos casos em que se está fazendo a transferência do depósito do núcleo de gestão de
patrimônio para uma das UGs, logo após a sua aquisição. Será também o servidor do NGP quando este estiver
enviando os bens para conserto em UL especialmente criada para este fim (UL na secretaria para consertar
equipamentos de informática fora da garantia, por exemplo)

Arquiva Termo de Devolução
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UL arquiva o Termo de Devolução em local
apropriado.

Corrige a retirada do detentor dos bens, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. Quando o detentor reporta alguma divergência entre o termo e os
bens que ele pretende devolver, o responsável pela UL corrige a movimentação registrada no sistema.
Ao final desta atividade será emitido o Termo de Devolução em duas vias e será assinado pelo responsável pela UL.

Registra a retirada do detentor dos bens, emite Termo de Devolução
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. o responsável pela UL irá registrar no sistema que os bens não tem
detentor mais.
Ao final desta atividade será emitido o Termo de Devolução em duas vias e será assinado pelo responsável pela UL.

Termo de Devolução
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT.
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Prestar Contas ao Financeiro
Neste processo estão descritas todas as atividades necessárias para a prestação de contas mensal a ser feita pelo
gestor do patrimônio aos órgãos de controle interno.
Esta prestação de contas também dá as informações necessárias para garantir que os lançamentos feitos no sistema
de gestão contábil e financeira do Estado estão em conformidade com os lançamentos de entrada e saída
patrimoniais feitos do sistema de gestão patrimonial.
Prestar Contas ao Financeiro

Contador do NGP
Servidor nomeado para realizar a contabilidade do NGP. Ele deverá realizar todas as tarefas para registro contábil do
patrimônio adquirido ou alienado pelas UGs do NGP. Também irá registrar toda a movimentação contábil dos
materiais de consumo usados pela UG integrante do NGP.

Confere dados dos relatórios com registros do FIPLAN
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O contador do NGP consulta os lançamentos feitos no FIPLAN para
aquela UG e confere com o que está apresentado nos relatórios entregues.
Compara entradas com recursos do fundo com entradas patrimoniais no FIPLAN na UO daquele fundo.
Compara entradas com recursos de convenio com entradas no FIPLAN na UO cuja fonte é Convênio.
Compara entradas com recursos do orçamento com entradas no FIPLAN na UO com recursos próprios.
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Compara entradas por outros tipo com registro da entradas extra-orçamentárias no FIPLAN na UO.
Compara saídas com registro de saídas no FIPLAN na UO.

Realiza Lançamentos no FIPLAN
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O contador do NGP realiza os lançamentos de ajuste no FIPLAN
para que o saldo de cada subelemento de despesa no FIPLAN esteja igual ao saldo deste mesmo subelemento no
SIGPAT.
Estes lançamentos adicionais deverão ser feitos quando as saídas tiverem sido registradas erradas (erro do digitação
do lançamento no FIPLAN)
Quando a entrada feita no SIGPAT, mas a Nota Fiscal dessa entrada ainda não tiver sido registrada no FIPLAN não
se pode realizar lançamento adicional para corrigir. Na verdade a incorporação contábil dos itens não aconteceu,
mas para a gestão de patrimônio o registro já foi feito. Esta divergência é aceitável durante a prestação de conta
mensal, mas não poderá existir no final do exercício - quando se faz o inventário.
Quando a entrada feita no SIGPAT já tiver sido liquidada e paga no FIPLAN e mesmo assim tem diferença, será
necessário corrigir o lançamento da entrada no SIGPAT (acerto de valores), já que o lançamento válido é o
financeiro.

Responsável pela UG
Servidor da UG designado para autorizar transferências temporárias/definitivas entre unidades gestoras, fazer
lançamentos contábeis no FIPLAN, coordenar a realização da movimentação de bens dentro da UG, coordenar a
administração de vários almoxarifados dentro da UG . Normalmente será o chefe do setor de administração da UG.
Ele terá como subordinados o almoxarife, os conferentes e os técnicos de patrimônio (pessoas responsáveis pelo
transporte físico dos bens dentro da UG).
Ele será subordinado ao Gestor do NGP, para a realização de atividades delegadas a ele por este gestor.

Emite os relatórios de registro dos lançamentos contábeis, junta com o RMB, os
relatórios de entradas e baixa; e encaminha para conferencia
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG imprime relatório que comprova o
lançamento contábil da saída mensal no subelemento de despesa.
Serão emitidos tantos relatórios quantos forem os subelementos de despesa que tiveram saída no mês que está sendo
fechado.

Emite RMB e relatório de entradas e baixas no mês
ATIVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG emite o RMB da sua UG. Este relatório
apresenta os dados da rotina de fechamento e terá como quebra os elementos de despesa (30, 31, 32).
Ele também emite relatórios com o histórico de entradas usando como filtro o tipo de entrada e o mês que está
fechando. Ele deverá emitir três relatórios.
1) "relatório de entradas - recursos de Fundo", contendo as entradas com tipo de entrada "aquisição com recursos de
fundo", agrupadas por Nome do Fundo.
2) "relatório de entradas - recursos de Convênio", contendo as entradas com tipo de entrada "aquisição com recursos
de convênio", agrupadas por Nome do Convênio.
3) "relatório de entradas no período", contendo as entradas feitas com os tipos de entrada restantes.
Irá emitir também os históricos das saídas no período agrupando por tipo de saída.

Identifica bens com movimentos inconsistentes e os corrige
AITVIDADE COM O AUXILIO DO SIGPAT. O responsável pela UG com a ajuda dos relatórios gerenciais do
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sistema busca os lançamentos que causaram a inconsistência no patrimônio e os corrige.
A correção pode ser feita a partir de transferências entre UGs, baixas ou entradas adicionais. Pode também ser
necessárias modificações de conta de material, ou alteração de dados gerais de bem patrimonial. Em alguns casos
será preciso a exclusão de baixa realizada, ou transferência entre UGs realizada.

Realiza rotinas de fechamento do mês
ATIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O sistema analisa a ordem cronológica dos movimentos para garantir
que não há inconsistência. Se encontrar alguma inconsistência o sistema envia aviso ao responsável pela UG e ao
suporte da Linkdata para que sejam tomadas as providencias de identificação e correção dos lançamentos.
Depois faz o cálculo do saldo do mês anterior ao fechamento para cada subelemento de despesa. Daí calcula o valor
das entradas orçamentárias no patrimônio agrupadas por subelemento de despesa, calcula o valor das entradas extraorçamentárias no patrimônio agrupadas por subelemento de despesa, calcula o valor das baixas do patrimônio
agrupadas por subelemento de despesa. Finalmente calcula o saldo do mês de fechamento para cada subelemento de
despesa (saldo anterior+entradas orçamentárias+entradas extra-orçamentárias).
Este procedimento será realizado para os subelementos do elemento de despesa 30, para os subelementos do
elemento de despesa 31, para os subelementos do elemento de despesa 32.

Registra no FIPLAN o total das saídas do mês por subelemento de despesa - conforme
RMB
ATIVIDADE SEM O AUXILIO DO SIGPAT. De posse dos dados do RMB, o responsável pela UG faz os
lançamentos contábeis das saídas realizadas pela UG no FIPLAN.
Os lançamentos serão feitos por subelemento de despesa nos três elementos de despesa (30, 31, 32).

Baixas no Período
DOCUMENTO GERADO PELO SIGPAT.

Entradas - outros tipos
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Entradas - recursos de Convênio
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Entradas - recursos do Fundo
RELATÓRIO GERADO PELO SIGPAT

Lançamento Contábil no subelemento (baixa)
Documento que comprova o registro contábil do FIPLAN

Resumo Mensal de Bens
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIGPAT

Registra dados do contrato de manutenção de bens patrimoniais indicando
os bens atendidos por este contrato
O usuário do sistema irá registrar os dados mínimos para o controle de vigência dos contratos de manutenção de
bens patrimoniais móveis.
Também irá relacionar todos os números patrimoniais dos bens atendidos por este contrato de manutenção. Esta
última ação é necessária para que, quando se fizer uma transferência externa para manutenção, se possa aplicar
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regras de negócio específicas aos bens aqui relacionados.

Monitorar os Processos de Trabalho
Neste processo de trabalho estão descritas todas as atividades de monitoramento automático de prazos e eventos
geridos pelo sistema de gestão patrimonial.
Todas as atividades deste processo são realizadas exclusivamente pelo sistema quando o mesmo tem registros das
atividades realizadas nos outros processos descritos neste modelo.
Estas atividades tem a função exclusiva de emitir alertas a respeito de prazos, datas e eventos (realizados ou a
realizar) que precisam de algum tratamento nos outros processos de trabalho.
Monitorar os Processo de Trabalho
BPMN Monitorar os Processso de Trabal...
Monitorar o término de
convênios e
comodatos com bens
em utilização

Monitorar o término de
transferencias
temporárias (internas ou
externas)

Monitorar inventário
sem registro de
resultado

Monitorar
transferencia interna
rejeitada

Monitorar validade
da comissão de
inventário

Monitoriar requisição
sem atendimento

Monitorar entrada
sem atesto

Monitorar
transferencia interna
sem recebimento

Monitorar entrada sem atesto
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
entradas e verificará se a data de atesto está vazia. Para cada uma das entradas encontradas nestas condições o
SIGPAT irá apresentar aviso informando que a entrada ainda não foi atestada.

Monitorar inventário sem registro de resultado
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando os
inventários iniciados e verificará se a data conclusão do mesmo está vazia. Para cada um dos inventários
encontrados nestas condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que inventário não foi concluído.

Monitorar o término de convênios e comodatos com bens em utilização
ATIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
entradas com bens do tipo "de Terceiros" e verificará se a data final da vigência do convênio é menor ou igual a data
atual. Para cada uma das entradas encontradas nestas condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que a
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entrada contém "Bens de terceiros com convênio/comodato vencido".

Monitorar o término de transferências temporárias (internas ou externas)
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
transferências e verificará se a data prevista para retorno dos bens é menor ou igual a data atual. Para cada uma das
transferências encontradas nestas condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que a transferência
temporária "Está vencida".

Monitorar transferência interna rejeitada
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
transferências e verificará se foi registrada sua rejeição no dia anterior. Para cada uma das transferências encontradas
nestas condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que a transferência "foi rejeitada".

Monitorar transferência interna sem recebimento
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
transferências e verificará se a data de recebimento está vazia. Para cada uma das transferências encontradas nestas
condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que a transferência ainda não foi recebida.

Monitorar validade da comissão de inventário
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
comissões de inventário cadastradas e verificará se a data prevista extinção da comissão é menor ou igual a data
atual. Para cada uma das comissões encontradas nestas condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que a
comissão de inventário "Está extinta".

Monitorar requisição sem atendimento
AITIVIDADE REALIZADA PELO SIGPAT. O SIGPAT irá, diariamente, percorrer o banco de dados buscando as
requisições e verificará se a data de atendimento está vazia. Para cada uma das requisições encontradas nestas
condições o SIGPAT irá apresentar aviso informando que a requisição ainda não foi atendida.

