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O que são os Bens Públicos do IOUFES? 

R: O Governo Federal destina significativa parcela de recursos à UFES para a 

aquisição de bens patrimoniais que são utilizados nas mais diferentes finalidades, 

visando o atendimento dos Cursos ministrados na Universidade. Todo esse conjunto 

de bens patrimoniais adquiridos com recursos públicos deve ser tratado com zelo, 

pois integra importante parcela do patrimônio público Federal e advém dos 

IMPOSTOS PAGOS POR NÓS BRASILEIROS. 

 

O que são os Bens Patrimoniais: 

R: É aquele bem Público que, em virtude do uso, não perde suas características e 

identidade física e tem sua durabilidade superior a dois anos. Exemplos: móveis 

(mesa, cadeira), equipamentos de tecnologia da informação (computadores, 

switches), equipamentos de uso domésticos (ar-condicionado, bebedouro) e 

equipamentos médico-odontológicos.  

 

Como é feito o controle desses bens pelo IOUFES? 

R: Esses bens recebem tombamento, ou seja, possuem uma numeração que é 

afixada ao bem e fica registrada no sistema eletrônico da UFES para controle de 

localização, saída e entrada desses materiais. 

 

Como é feito a distribuição desse material? 

R: Todos os ambientes do IOUFES (administrativo, didático e ambulatorial) possuem 

bens patrimoniais que auxiliam as atividades desempenhadas naquele local. Sendo 

assim, o Almoxarifado do IOUFES, após receber os pedidos de compra do material 

pelos professores ou pelos técnicos, e serão distribuídos mediante assinatura do 

termo de responsabilidade feito pelo almoxarifado.  

 

Como é feito a movimentação interna desses materiais? 

R: Toda e qualquer movimentação interna desses materiais deverá ser comunicada 

ao setor de almoxarifado, para que este proceda a feitura do Termo de Transferência 

desses materiais para outros ambientes do IOUFES. 
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Por que TODOS (professores, alunos e técnicos) precisam ter cuidados com esses 

equipamentos? 

R: A utilização dos equipamentos, principalmente, odonto-hospitalares deverá ser 

feita com toda cautela necessária para que a vida útil desses materiais não seja 

reduzida pelo MAU USO, e consequentemente o Curso de Odontologia não seja 

prejudicado pela falta de equipamentos que auxiliam o aprendizado. 

 

Quem poderá usufruir desses equipamentos? 

R: TODOS têm o direito de se utilizarem dos materiais permanentes que estão 

disponíveis nos ambientes do IOUFES. Porém, os equipamentos odonto-hospitalares 

e seus periféricos, só poderão ser manuseados por pessoas que saibam 

operacionalizar esses equipamentos ou que estejam sob a supervisão de professores 

ou de técnicos. 

 

E se um equipamento essencial ao Curso de Odontologia for avariado (quebrado)? 

R: Primeiramente, deverá ser COMUNICADO ao setor Técnico do IOUFES para que a 

equipe técnica tome conhecimento do ocorrido e tente consertar o material. Caso 

isso não seja possível, o Almoxarifado do IOUFES deverá ser comunicado para que 

recolha o bem e apure se a avaria aconteceu por decurso do tempo ou por MAU 

USO. 

 

E se o equipamento foi avariado pelo MAU USO ou USO INCORRETO? 

R. Caso seja constatado por um parecer da equipe técnica que a avaria decorreu de 

mau uso ou uso inadequado do equipamento, a UFES se dá ao direito de solicitar, via 

processo administrativo, o ressarcimento do valor atual do equipamento 

permanente daqueles que deram causa ao fato (Servidores professores, Servidores 

técnico-administrativos e alunos).   

“CUIDAR DO BEM PÚBLICO É RESPONSABILIDADE SUA... FAÇA SUA 

PARTE!”  

 


